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การวิจยั ครัง้ นี ้ได้ ทาการศึกษาค่าดัชนีความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงการใช้ ที่ดิน
กับปรากฏการณ์เกาะความร้ อนของเมืองไมซ์พทั ยา โดยการประยุกต์ใช้ ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม
ใน 3 ช่วงเวลา โดยใช้ ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT 5 TM พ.ศ. 2550 ภาพถ่ายดาวเทียม
LANDSAT 5 TM พ.ศ. 2555 และภาพถ่ ายดาวเที ยม LANDSAT 8 OLI พ.ศ. 2559 เพื่ อท าการ
จ าแนกการใช้ ที่ ดิน /สิ่ ง ปกคลุม ดิน ในระดับ 2 และวิเคราะห์ ค่าอุณ หภู มิ พื น้ ผิ วเพื่ อ หาค่าดัช นี
ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงการใช้ ที่ดิน /สิ่งปกคลุมดิน ด้ วยวิธี ดัชนีพืชพรรณ (NDVI) ดัชนี
สิ่งปลูกสร้ าง (NDBI) ดัชนีความชื ้นของน ้า (NDWI)
จากการศึกษาพบว่าในช่วงระยะเวลา 10 ปี พบว่าการใช้ ที่ดิน/สิ่งปกคลุมดิน
ประเภทตัวเมืองและย่านการค้ ามีพื ้นที่เพิ่มขึ ้น 5.0 ตร.กม. (37.37%) หมู่บ้านมีพื ้นที่เพิ่มขึ ้น 1.12
ตร.กม. (8.37%) สถานที่ ราชการและสถาบันต่างๆ มี พื น้ ที่ ลดลง -0.01 ตร.กม. (0.07%) ถนนมี
พื ้นที่เพิ่มขึ ้น 0.06 ตร.กม. (0.45%) พื ้นที่อตุ สาหกรรมมีพื ้นที่เพิ่มขึ ้น 0.43 ตร.กม. (3.21%) พืชไร่มี
พื ้นที่ลดลง 1.25 ตร.กม. (9.34%) ไม้ ยืนต้ นมีพื ้นที่เพิ่มขึ ้น 0.05 ตร.กม. (0.30%) ไม้ ผลพื ้นที่ลดลง
1.44 ตร.กม. (10.76%) ป่ าไม้ ผลัดใบมีพื ้นที่ลดลง 0.01 ตร.กม. (0.60%) แหล่งน ้าธรรมชาติมีพื ้นที่
ลดลง 0.02 ตร.กม. (0.15%) แหล่งน ้าที่สร้ างขึ ้นมีพื ้นที่เพิ่มขึ ้น 0.04 ตร.กม. (0.30%) ทุ่งหญ้ าและ
ไม้ ละเมาะมีพื ้นที่ลดลง 2.55 ตร.กม. (19.06%) พื ้นที่ล่มุ มีพื ้นที่ลดลง 0.21 ตร.กม. (1.57%) พื ้นที่
อื่นๆ มีพื ้นที่ลดลง 1.20 ตร.กม. (12.0%) การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของการใช้ ที่ดิน /สิ่งปกคลุมดิน
ประเภทตัวเมื องและย่านการค้ ามี อุณ หภูมิ เพิ่ม ขึน้ 12.7 ˚C หมู่บ้านมี อุณ หภูมิ เพิ่ม ขึน้ 12.7 ˚C
สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ อุณหภูมิเพิ่มขึน้ 13.0 ˚C ถนนมีอุณหภูมิเพิ่มขึ ้น 12.3˚C พื ้นที่
อุตสาหกรรมมีอณ
ุ หภูมิเพิ่มขึ ้น 13.1 ˚C พืชไร่อณ
ุ หภูมิเพิ่มขึ ้น 13.1 ˚C ไม้ ยืนต้ นมีอณ
ุ หภูมิเพิ่มขึ ้น
14.6 ˚C ไม้ ผลอุ ณ หภู มิ เ พิ่ ม ขึ น้ 13.6 ˚C ป่ าไม้ ผลั ด ใบมี อุ ณ หภู มิ เพิ่ ม ขึ น้ 12.0 ˚C แหล่ ง น า้
ธรรมชาติมีอณ
ุ หภูมิเพิ่มขึ ้น 11.5 ˚C แหล่งน ้าที่สร้ างขึ ้นมีอณ
ุ หภูมิเพิ่มขึ ้น 11.7 ˚C ทุ่งหญ้ าและไม้
ละเมาะมี อุณ หภูมิ เพิ่ ม ขึน้ 13.0 ˚C พื น้ ที่ ลุ่ม อุณ หภูมิ เพิ่ม ขึน้ 13.5 ˚C แล พื น้ ที่ อื่นๆ มี อุณ หภูมิ

จ
เพิ่ม ขึน้ 12.70 ˚C และ การเปลี่ ยนแปลงของค่าดัชนี ผลต่าง ในช่วงระยะเวลา 10 ปี ค่าดัชนี พื ช
พรรณ (NDVI) มีคา่ ลดลง 0.24 ค่าดัชนีสิ่งปลูกสร้ าง (NDBI) มีคา่ เพิ่มขึ ้น ค่าดัชนีความชื ้นของน ้า
(NDWI) มีคา่ ลดลง 0.18
การศึกษาพื ้นที่เทศบาลเมืองพัทยาในช่วงระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2559)
พบรู ป แบบการใช้ ที่ ดิ น /สิ่ ง ปกคลุม ดิ น ได้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิ จ เพื่ อ ให้ มี
ศักยภาพการเป็ นเมืองไมซ์ พัทยาที่สามารถตอบสนองความต้ องการของนักธุรกิจ นักท่องเที่ยวได้
ในทุกรูปแบบ และการศึกษาค่าดัชนีความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงการใช้ ที่ดิน /สิ่งปกคลุมดิน
กับค่าอุณหภูมิ พบว่าค่าดัชนีพืชพรรณ และค่าดัชนีความชื ้นของน ้ามีความสัมพันธ์แบบผกผันกับ
ค่าอุณหภูมิ ส่วนค่าดัชนีสิ่งปลูกสร้ างมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับค่าอุณหภูมิ
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This study aims to study the correlation between land use and heat
phenomena in Mice? Pattaya city by the application of LANDSAT 5 TM satellite images
from 27 January 2007,and 12 January 2012 and LANDSAT 8 OLI satellite images from 8
February 2016 to classify land use or level two land coverand toanalyze surface
temperature by determining the relationship change indexin terms of land use or land
coverby NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), NDBI (Normalized Difference
Built Index) and the NDWI (Normalized Difference Water Index) method.
This study revealed that from 2007 to 2016, the land useor
cover,such as downtown and the center of the commercial and business districts,
villages, roads, industrial areas, perennial plants, human-created water sources
haveincreased byabout 5.0 square kilometersor Km2 (37.37%), 1.12 Km2 (8.37%),
0.06Km2 (0.45%), 0.43Km2(3.21%), 0.05 Km2 (0.30%) and 0.04 Km2 (0.30%)
respectively. In contrast, government agencies,state enterprises and other
institutesreported a decrease in horticultural crops,fruit plants, deciduous forests,
natural water sources,meadows and couches?,lowland and other areas
havedecreasedby about 0.01 Km2(0.07%), 1.25Km2 (9.34%), 1.44Km2 (10.76%), 0.01
Km2, (0.60%), 0.02Km2(0.15%), 2.55Km2(19.06%), 0.21 Km2(1.57%) and 1.20Km2
(12.0%), respectively. The surface temperature changes related toland use or
cover,such as downtown, the central business district, government, state enterprises
and other institutes, the roads, industrial areas, as well as horticultural crops, perennial
plants, fruit plants, deciduous forests, natural water sources, human-created water

ช
sources, meadows and couches, lowlands and other areas have increased by 12.7 ˚C,
12.7 ˚C, 13.0 ˚C, 12.3˚C, 13.1 ˚C, 13.1 ˚C, 14.6 ˚C, 13.6 ˚C, 12.0 ˚C, 11.5 ˚C, 11.7 ˚C,
13.0 ˚C, 13.5 ˚C and 12.70 ˚C. The change in the variance index over the last 10 years
(2007-2016)identified a pattern of land useor cover have changed according to the
economy of Mice city Pattaya,which met the overall demands of both
businesspeopleand tourists. The study of the relationship change index of land use or
coverwith the surface temperature changes showing that NDVI I was aninverse variation
with the surface temperature. On the other hand, NDBI and NDWI were a direct variation
regard to the surface temperature.

Keyword : Urban Heat Island, Index of relationship
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1

บทที่ 1
บทนา
ความสาคัญของปั ญหา
ประเทศไทยเป็ น ประเทศที่ ก าลัง พัฒ นาด้ า นเศรษฐกิ จ และอุต สาหกรรม มี ก าร
เปลี่ ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ ที่ดินจากเกษตรกรรมเป็ นพื น้ ที่ เศรษฐกิ จพื น้ ที่อุตสาหกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง โดยปกติอณ
ุ หภูมิของพื ้นที่เกษตรกรรมจะสูงกว่าอุณหภูมิบริ เวณพื ้นที่ป่าไม้ แต่ยงั คงต่า
กว่าอุณ หภูมิ ของพื น้ ที่ ชุม ชนเมื องและสิ่ ง ปลูก สร้ างต่างๆ ตัวอย่างเช่น กรุ ง เทพมหานครเป็ น
ศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จากความเจริ ญดังกล่าวส่งผลให้ มีการ
เพิ่มขึน้ ของชุม ชนที่ อยู่อาศัย อาคารพาณิ ช ย์และโรงงานอุตสาหกรรม ในขณะที่ พืน้ ที่สี เขียวทา
หน้ าที่ ดูดซับรังสีของดวงอาทิตย์และเปลี่ ยนเป็ นพลังงานในกระบวนการสังเคราะห์แสงกลับมี
ขนาดพื ้นที่ลดน้ อยลง จนเกิดปรากฏการณ์เกาะความร้ อนในเมือง (กรมอุตนุ ิยมวิทยา. 2556) โดย
กรมอุตนุ ิยมวิทยาตรวจวัดอุณหภูมิพบว่า ใน พ.ศ.2556 กรุงเทพมหานคร มีอุณหภูมิต่าสุด 21.8
องศาเซลเซียส และสูงสุด 40 องศาเซลเซียส ใน พ.ศ. 2556 มีอณ
ุ หภูมิต่าสุด 17.8 องศาเซลเซียส
และสูงสุด 40.1 องศาเซลเซียส เป็ นอุณหภูมิที่สูงสุดในรอบ 10 ปี และใน พ.ศ. 2557 มีอุณหภูมิ
ต่าสุด 16.6 องศาเซลเซียส และสูงสุด 39.1 องศาเซลเซี ยส อีกทัง้ ยังพบว่ากรุ งเทพมหานคร มี
อุณ หภูมิสูงสุดถึง 37 - 40 องศาเซลเซียสต่อเนื่องกันยาวถึง 10 วัน (กรมอุตนุ ิยมวิทยา. ,2557)
ทังนี
้ ้การขยายความเป็ นเมืองไม่ได้ เกิดขึ ้นเฉพาะพื ้นที่ของกรุงเทพมหานครเพียงอย่างเดียว แต่ยงั
เกิ ด กับ เมื อ งใหญ่ ๆ ตามภู มิ ภ าคต่ า งๆ เช่น เดี ย วกับ จัง หวัด ชลบุรี มี ภ าพลัก ษณ์ เป็ นทัง้ เมื อ ง
อุต สาหกรรมและเมื องท่องเที่ ยวมี การพัฒ นาพื น้ ที่ เพื่ อรองรับการเจริ ญ เติบโตหลายๆ ด้ านทัง้
ทางด้ านเศรษฐกิจ การพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน และการบริ การทางสังคม ที่ทาให้ เกิดการลงทุน
เป็ นจานวนมาก อาทิ โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม ที่อยู่อาศัย ห้ างสรรพสินค้ า ร้ านค้ า และอาคาร
พาณิชย์ รวมถึงเมืองพัทยาซึ่งเป็ นเขตปกครองพิเศษอยู่ในจังหวัดชลบุรี มีลกั ษณะภูมิประเทศเป็ นที่ราบ
ชายฝั่ งทะเล โดยในอดีตเมืองพัทยาเป็ นสถานที่พกั ผ่อนตากอากาศของทหารชาวอเมริ กันในยุค
สงครามเวียดนาม ต่อมาพัฒนากลายเป็ นเมืองท่องเที่ยวชายฝั่ งทะเลที่สาคัญของภาคตะวันออก
และของประเทศไทยที่ได้ รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทังไทยและต่
้
างชาติเป็ นอย่างมาก และ
พัทยาเป็ นอีกหนึ่งเมืองที่ได้ ชื่อว่าเป็ น “เมืองแห่งไมซ์” คือเมืองที่มีศกั ยภาพและความพร้ อมในการ
เป็ นจุดหมายปลายของการท่องเที่ยวในรูปแบบไมซ์ โดยมีศกั ยภาพในการเป็ นไมซ์ซิตี ้ทัง้ 6 ด้ าน
ดังนี ้ 1. ด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน 2. ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก 3. ความมั่นคงและปลอดภัย 4.
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การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่อยู่ในท้ องถิ่น 5. ภาพลักษณ์ และสิ่งดึงดูดใจ 6.
บุคลากรด้ านไมซ์ ทาให้ เมืองพัทยามีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ เกิด
การเพิ่มขึ ้นของจานวนประชากรและการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ ว การเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่
สาคัญทาให้ พทั ยาเป็ นที่ดงึ ดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวจากทังชาวไทยและชาวต่
้
างชาติให้ เข้ า
มาท่องเที่ยวจานวนมากมายในแต่ละปี และสามารถสร้ างรายได้ ให้ กบั เมืองพัทยาและประเทศไทย
มหาศาล ดังนัน้ จึงทาให้ นักลงทุนทัง้ จากในพื น้ ที่ และนอกพื น้ ที่ ให้ ความสนใจในเรื่ องของการ
พัฒ นาพืน้ ที่เมืองพัทยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้ านอสังหาริ มทรัพย์ ทัง้ การพัฒ นาพืน้ ที่สาหรับที่อยู่
อาศัย พาณิชยกรรม ห้ างสรรพสินค้ า ฯลฯ ทาให้ เมืองพัทยามีการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ ว
จานวนอาคารเพิ่ ม ขึน้ มากมายในช่วงระยะเวลาอัน สัน้ ด้ วยการเจริ ญ เติบ โตที่ รวดเร็ วเช่นนี ไ้ ด้
ก่อ ให้ เกิ ด ปั ญ หาด้ านสิ่ งแวดล้ อม การที่ ดิน การผังเมื อง ที่ คาดว่าจะเป็ นสาเหตุที่ ท าให้ ก่อให้ เกิ ด
ปรากฏการณ์เกาะ
จึ ง ควรมี ก ารศึ ก ษาหาดั ช นี ค วามสั ม พั น ธ์ ข องการเปลี่ ย นแปลงการใช้ ที่ ดิ น กั บ
ปรากฏการณ์ เกาะความร้ อนของเมืองไมซ์พัทยา โดยการประยุกต์ใช้ ข้อมูลการสารวจระยะไกล
เพื่ อ วิ เ คราะห์ ค วามสัม พั น ธ์ ร ะหว่า งการเกิ ด ปรากฏการณ์ เกาะความร้ อนของเมื อ งกับ การ
เปลี่ยนแปลงของการใช้ ที่ดิน/สิ่งปกคลุมดิน จาแนกประเภทข้ อมูลภาพจากดาวเทียมแบบกากับ
ดูแล โดยใช้ เทคนิ ค Maximum Likelihood น ามาวิเคราะห์ ร่วมกับ ดัช นี พื ช พรรณ (NDVI) ดัช นี
ความชื ้นของน ้า (NDWI) และดัชนีสิ่งปลูกสร้ าง (NDBI) เนื่องจากเทศบาลเมืองพัทยามีลกั ษณะ
ความเป็ น เมื อ งค่อ นข้ างเด่น ชัด มี ก ารเปลี่ ย นแปลงของพื น้ ที่ ระบบนิ เวศเมื อ งที่ เป็ น ปั จ จัย การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของเมืองโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางด้ านกายภาพจากพื ้นที่ธรรมชาติ
ถูกเปลี่ยนมาเป็ นพื ้นที่เมือง พื ้นที่สีเขียวลดลง ต้ นไม้ ถกู แทนที่ด้วยอาคารสิ่งปลูกสร้ าง สิ่งที่มนุษย์
สร้ างขึ ้น สิ่งที่มนุษย์กระทาต่างๆ ส่งผลต่อการเกิดปรากฏการณ์เกาะความร้ อนของเมือง
จุดมุ่งหมายของการศึกษา
ในการศึกษาครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ตงจุ
ั ้ ดมุง่ หมายไว้ ดงั นี ้
1. เพื่อจาแนกการเปลี่ยนแปลงจากการใช้ ที่ดนิ /สิ่งปกคลุมดินของพื ้นที่เทศบาลเมืองพัทยา
2. เพื่อศึกษาอุณหภูมิพื ้นผิวของการใช้ ที่ดิน/สิ่งปกคลุมดิน ต่อการเกิดปรากฏการณ์เกาะ
ความร้ อนของพื ้นที่เทศบาลเมืองพัทยา
3. เพื่ อหาดัชนี ความสัมพันธ์ ของการใช้ ที่ ดิน/สิ่ งปกคลุมดิ นกับอุณ หภู มิ พื น้ ผิ วของพื น้ ที่
เทศบาลเมืองพัทยา
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ความสาคัญของการศึกษา
1. เพื่ อ ท าให้ ท ราบถึ ง การเปลี่ ย นแปลงจากการใช้ ที่ ดิ น /สิ่ ง ปกคลุม ดิ น ของพื น้ ที่
เทศบาลเมืองพัทยา
2. เพื่ อ ให้ ทราบถึ ง อุ ณ หภู มิ พื น้ ผิ ว ของการใช้ ที่ ดิ น /สิ่ ง ปกคลุ ม ดิ น ต่ อ การเกิ ด
ปรากฏการณ์เกาะความร้ อนของพื ้นที่เทศบาลเมืองพัทยา
3. เพื่อให้ ทราบถึงดัชนีความสัมพันธ์ของการใช้ ที่ดิน/สิ่งปกคลุมดินกับอุณหภูมิพื ้นผิว
ของพื ้นที่เทศบาลเมืองพัทยา

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้ านเนื ้อหา
การศึกษาครัง้ นีไ้ ด้ ทาการศึกษาพืน้ ที่เทศบาลเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อศึกษา
การขยายตัวของเมื อง โดยได้ ใช้ ก ารจ าแนกการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิน ในระดับ ที่ 2 ตามระบบการ
จ าแนกการใช้ ป ระโยชน์ ที่ดิน ของกรมพัฒ นาที่ ดิน พ.ศ. 2555 และหาปั จ จัยที่ มี ผ ลต่อ การเกิ ด
ปรากฏการณ์เกาะความร้ อนของเมือง (Urban Heat Island) ด้ วยการใช้ ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม
Landsat 5 TM Path 129 Row 51 และภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 OLI Path 129 Row 51 ใน
การจาแนกการใช้ ที่ดินและหาอุณหภูมิพื ้นผิวโดยการใช้ ช่วงคลื่นอินฟราเรด ความร้ อน (Thermal
Infrared Band)
2. ขอบเขตด้ านพืน้ ที่
เทศบาลเมืองพัทยา มีพืน้ ที่ทงั ้ หมด 208.10 ตารางกิโลเมตร แต่ในการศึกษาครัง้ นี ้
เลือกเฉพาะพื ้นที่ที่เป็ นพื ้นดินและไม่รวมพื ้นที่ของเกาะล้ าน ดังนัน้ จึงมีพื ้นที่ศึกษา 49.37 ตาราง
กิโลเมตร (ภาพประกอบ 1)
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3. ขอบเขตด้ านเวลา
1. ภาพถ่ ายดาวเที ย ม Landsat 5 TM Path 129 Row 51 บัน ทึ ก ภาพเมื่ อ วัน ที่ 27
มกราคม พ.ศ. 2550
2. ภาพถ่ ายดาวเที ย ม Landsat 5 TM Path 129 Row 51 บัน ทึ ก ภาพเมื่ อ วัน ที่ 12
มกราคม พ.ศ. 2555
3. ภาพ ถ่ า ยดาวเที ย ม Landsat 8 OLI Path 129 Row 51 บั น ทึ ก ภาพ เมื่ อ วั น ที่ 8
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
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ภาพประกอบ 1 แผนที่แสดงพื ้นที่ศกึ ษา
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
ปรากฏการณ์ เกาะความร้ อน หมายถึง ปรากฏการณ์ ที่อุณ หภูมิ อากาศบริ เวณ
เหนือเมืองมีคา่ สูงกว่าพื ้นที่โดยรอบนอกเมือง ลักษณะของเส้ นอุณหภูมิมีลกั ษณะคล้ ายเกาะหรื อ
โดมขนาดใหญ่เหนือเมือง
สิ่งปกคลุมดิน หมายถึง เป็ นสิ่งที่เกิดขึ ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ป่ าไม้ ทุ่งหญ้ า แหล่ง
น ้า ดิน หิน รวมถึงสิ่งที่มนุษย์สร้ างขึ ้น เช่น ที่อยูอ่ าศัย อ่างเก็บน ้า เป็ นต้ น
อุ ณ หภู มิ พื น้ ผิ ว หมายถึ ง ความร้ อนที่ เกิ ด จากการแผ่ รัง สี ข องวัต ถุบ นผิ ว โลกที่
ตรวจจับได้ ในคลื่นอินฟราเรดความร้ อนจากข้ อมูลดาวเทียม
การใช้ ท่ ีดิน (Land Use) หมายถึง การดาเนินกิจกรรมของมนุษย์บนที่ดินโดยได้ รับ
ผลตอบแทนในเชิงเศรษฐกิจ เช่น การทาสวนผลไม้ การทานา การดาเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็ นการ
ใช้ ที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ตามลาดับ โดยได้ รับผลตอบแทนเป็ นเม็ดเงินแก่ผ้ ดู าเนิน
กิจกรรมเหล่านัน้
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กรอบแนวคิดของการวิจัย

การหาดัชนีความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงการใช้ ที่ดินกับปรากฏการณ์
เกาะความร้ อน

ข้ อมูลเชิงพื ้นที่

ทฤษฏีที่เกี่ยวข้ อง

- ภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat 5 TM
พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2555 และ
ภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat 8 OLI
พ.ศ. 2559
- ขอบเขตเทศบาลเมืองพัทยา

1. ลักษณะทัว่ ไปของพื ้นที่ศกึ ษา
2. การใช้ ที่ดิน/สิ่งปกคลุมดิน
3. ทฤษฎี ป รากฏการณ์ เกาะความร้ อน
ของเมือง (Urban Heat Island)
4. เทคนิคในการคานวณอุณหภูมิ
5. ดัชนีพืชพรรณ
6. ทฤษฎี ท างด้ านระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ และการรับรู้ ระยะไกล
7. MICE CITY เมืองพัทยา

- ข้ อมูลการใช้ ที่ดินของเทศบาลเมือง
พัทยา

จาแนกการใช้ ที่ดินด้ วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
วิเคราะห์อณ
ุ หภูมิพื ้นผิวจากข้ อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat

ดัชนีความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงการใช้ ที่ดินกับปรากฏการณ์เกาะความร้ อน
ของเมืองไมซ์ พัทยา

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดการวิจยั
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บทที่ 2
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การศึกษาครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ทาการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งได้ มี
การแบ่งหัวข้ อในการศึกษาไว้ ดงั นี ้
1. ลักษณะทัว่ ไปของพื ้นที่ศกึ ษา
2. การใช้ ที่ดนิ /สิ่งปกคลุมดิน
3. ทฤษฎีปรากฏการณ์เกาะความร้ อนของเมือง (Urban Heat Island)
4. เทคนิคในการคานวณอุณหภูมิ
5. ดัชนีพืชพรรณ
6. ทฤษฎีทางด้ านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการรับรู้ระยะไกล
7. MICE CITY เมืองพัทยา
8. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
ลักษณะทั่วไปของพืน้ ที่ศึกษา
ที่ตงั ้ และอาณาเขต
เมื อ งพัท ยา ตัง้ อยู่บ ริ เวณภาคตะวัน ออกของประเทศไทย บริ เวณละติ จูด ที่
12°55′39″N ล อ ง ติ จู ด ที่ 100°52′31″E (อ า เภ อ บ า งล ะ มุ ง จั ง ห วั ด ช ล บุ รี ) ห่ า ง จ า ก
กรุ งเทพมหานคร ประมาณ 150 กิโลเมตร เมืองพัทยาตังอยู
้ ่ในเขตอาเภอบางละมุง มีพืน้ ที่ส่วน
ใหญ่ อยู่ในเขตตาบลหนองปรื อและพืน้ ที่บางส่วนอยู่ในเขตตาบลนาเกลือ ตาบลห้ วยใหญ่ และตาบล
หนองปลาไหล (ดังภาพประกอบ 1 )
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
: เริ่มจากแนวคลองกระทิงลาย
ทิศตะวันออก : ขนานไปกับถนนสุขมุ วิท (ห่างจากถนนสุขมุ วิทไปทางทิศ
ตะวันออก ประมาณ 900 เมตร)
ทิศตะวันตก : ขนานกับแนวชายฝั่งทะเล
ทิศใต้
: จรดพื ้นที่ตาบลห้ วยใหญ่
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พื ้นที่ทงหมด
ั้
208.10 ตารางกิโลเมตร (130,062.50 ไร่)
- พื ้นดิน (รวมเกาะล้ าน) 53.44 ตารางกิโลเมตร (33,400 ไร่)
- พื ้นน ้า 154.66 ตารางกิโลเมตร (96,622.50 ไร่ )
- เกาะล้ าน 4.07 ตารางกิโลเมตร (2,543.75 ไร่)
ในส่วนชายหาดของพัทยามีความยาวประมาณ 15 กิโลเมตร
ลักษณะภูมิประเทศ
มี พื น้ ที่ ส่วนใหญ่ เป็ นเนิ นมี ที่ ราบเพี ยงเล็กน้ อยน้ อย ที่ ราบส าคัญ จะเป็ นที่ ตงั ้ ของย่าน
พาณิ ชยกรรม หรื อแหล่งการค้ า ส่วนบริ เวณย่านที่พักอาศัยจะอยู่ถัดจากหาดพัทยาขึน้ ไปทาง
ตอนบน โดยที่ ราบจะถูกล้ อมรอบเนินเขาเตี ้ยๆ สูงไม่เกิ น 100 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง
นับตังแต่
้ ทิศเหนือลงมาเป็ นเนินเขาเตีย้ ความสูงประมาณ 35 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง
บริ เวณถัดลงมาเป็ นเขาน้ อย เขาตาโล และเขาเสาธง สูงประมาณ 65 เมตร จากระดับทะเลปาน
กลาง เขาเสาธงต่อเนื่องกับเขาพัทยาทางด้ านทิศตะวันตกติดกับชายฝั่ งทะเลมีความสูงประมาณ
98 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง ทาให้ เกิดที่ราบระหว่างเชิงเขาพระตาหนักกับชายฝั่ งทะเลเพิ่ม
2 แห่ง อยู่ทางตอนบนและตอนล่าง โดยที่ราบตอนบนส่วนใหญ่เป็ นนาเกลือ ปั จจุบนั เป็ นที่ตงของ
ั้
ศูนย์กลางของชุมชนแถบนี ้ ส่วนที่ราบตอนล่างมีลกั ษณะยาวขนานไปกับชายฝั่ งทะเล ซึ่งห่างจาก
ชายฝั่ งทะเลประมาณ 1กิโลเมตร และจากลักษณะของเนินเขาและที่ราบดังกล่าว ทาให้ เกิดทางน ้า
ตามธรรมชาติ ลักษณะลาน ้าโดยทัว่ ๆ ไป มีขนาดเล็กและตื ้นเขินในช่วงฤดูแล้ ง เช่น คลองนาเกลือ
คลองเสือแผ้ ว คลองพัทยา รวมทัง้ ในเขตการปกครองของเมืองพัทยาบางส่วนยังมีลักษณะภูมิ
ประเทศเป็ นเกาะอยู่ห่างจากชายฝั่ งทะเลประมาณ 8 กิโลเมตร เช่น เกาะล้ าน เกาะครก และเกาะ
สาก
ลักษณะสภาพอากาศ
สภาพอากาศโดยทั่วไปฤดูไม่ร้อนมาก ส่วนฤดูหนาวจะไม่หนาวมากอุณ หภูมิ
ต่าสุดเฉลี่ยประมาณ 18 องศาเซลเซียส ในเดือนธันวาคมมีอณ
ุ หภูมิอากาศโดยเฉลี่ยอยูท่ ี่ประมาณ
24.3องศาเซลเซียส ลักษณะอากาศโดยทัว่ ไปจะแบ่งเป็ น 3 ฤดูกาล
- ฤดูหนาว ประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ โดยได้ รับ
อิท ธิ พ ลจากลมตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ ที่ พัด พาความเย็ นและความแห้ ง แล้ ง มาจากประเทศจี น
ความชืน้ สัมพัทธ์ ประมาณร้ อยละ 50 อุณหภูมิต่าสุดที่ เคยตรวจวัดได้ 14.6 องศาเซลเซียส เมื่อ
วันที่ 24 ธันวาคม 2542
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- ฤดูร้อน ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม อาจจะมีฝน
ตก พายุลมแรงบ้ าง เนื่องจากได้ รับอิทธิพลของพายุฤดูร้อน ซึ่งส่วนมากจะเกิดในเดือนเมษายน
ความชื ้นสัมพัทธ์ ประมาณร้ อยละ 75 อุณหภูมิสูงสุด ที่เคยตรวจวัดได้ 37.3 องศาเซลเซียส เมื่อ
วันที่ 17 มีนาคม 2534
- ฤดูฝน ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ได้ รับอิทธิพลจากลม
มรสุมตะวันตกเฉี ยงใต้ ที่พดั พาความชื ้นและฝน โดยจะมีฝนตกในเดือนพฤษภาคมและต้ นเดือน
มิถนุ ายน แล้ วปริ มาณฝนจะลดน้ อยลงจนถึงปลายเดือนกันยายนและเดือนตุลาคมจะเป็ นช่วงที่มี
ฝนชุกที่สดุ ของเมืองพัทยา ความชื ้นสัมพัทธ์ประมาณร้ อยละ 90 ปริมาณฝนสูงสุดใน 24 ชม. ที่เคย
ตรวจวัดได้ 128.7 มิลลิเมตร เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2544
ตาราง 1 อุณหภูมิสงู สุด และอุณหภูมิต่าสุดรายปี ของเทศบาลเมืองพัทยา พ.ศ. 2550 – 2559
อุณหภูมทิ ไ่ี ด้จากการวิเคราะห์
อุณหภูมติ ่าสุด
อุณหภูมสิ งู สุด
(˚C )
(˚C )
23.6
30.3

อุณหภูมเิ ฉลีย่

อุณหภูมเิ ฉลีย่

ต่าสุด (˚C )

สูงสุด (˚C )

2550

18

35.5

2551
2552

19.5
19.7

34.5
34.4

2553
2554
2555

19.7
17.5
20.8

33.7
35
36

25.9

34.5

2556
2557
2558
2559

19.3
21.5
18
18.7

34.5
34.7
35.4
34.6

35.7

44.5

ปี พ.ศ.

ที่มา: กรมอุตนุ ิยมวิทยา พ.ศ.2559(กรมอุตนุ ิยมวิทยา. 2559)
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ภาพประกอบ 3 แผนภูมิแสดงอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด และอุณหภูมิเฉลี่ยต่าสุด รายปี ของ
เทศบาลเมืองพัทยา ปี พ.ศ. 2550 – 2559
การใช้ ท่ ดี นิ และสิ่งปกคลุมดิน
ความหมายของการใช้ ที่ดิน หมายถึง การเปลี่ยนแปลงการใช้ ที่ดินว่าเป็ นไปในรูปใด
เช่น การทาเกษตรกรรม เหมืองแร่การก่อสร้ างอาคารที่อยูอ่ าศัย เป็ นต้ น
ความหมายในภาพรวม ข้ อมูลการใช้ ที่ดิน ประกอบด้ วย ข้ อมูลประเภทการใช้ ที่ดิน ที่
ถูกจาแนกจากข้ อมูลการสารวจจากระยะไกลและการสารวจภาคสนามตามระบบการจาแนกการ
ใช้ ที่ดนิ มาตรฐานที่ถกู ต้ องกาหนดขึ ้นไว้ ลว่ งหน้ า
ในการศึกษาครัง้ นีไ้ ด้ อาศัยแนวคิดพืน้ ฐานของระบบการจาแนกการใช้ ที่ดินและสิ่งปก
คลุม ดินของ แอนเดอะสัน (Anderson James Richard. 1976; กรมพัฒ นาที่ ดิน. 2555) ที่ ถูก
พัฒนาขึ ้นสาหรับใช้ ในการจาแนกการใช้ ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินจากข้ อมูลการรับรู้ ระยะไกลของ
ประเทศสหรัฐอเมริ กา และระบบการจาแนกการใช้ ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน 2555 เพื่อ
กาหนดระบบการจาแนกการใช้ ประโยชน์ที่ดิน ในระดับที่ 1 และระดับที่ 2 ให้ เป็ นระบบการจาแนก
การใช้ ประโยชน์ที่ดนิ สาหรับใช้ กบั ทุกหน่วยงาน ดังแสดงในตารางที่ 2 (กรมพัฒนาที่ดนิ . 2555)
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ตาราง 2 ระบบการจาแนกการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ของกรมพัฒนาที่ดนิ ระดับที่ 1 และระดับที่ 2
Level 1
พื ้นที่ชมุ ชนและ สิ่งปลุกสร้ าง
( Urban and Built-upland )

Code

Level 2

Code

U

ตัวเมืองและย่านการค้ า (City, Town,
Commercial )

U1

หมู่ บ้ าน ( Village )
สถานที่ราชการและ สถาบันต่างๆ
( Institutional land )
สถานีคมนาคม ( Transportation
,Communication And Utility )

U2
U3

U4

ย่านอุตสาหกรรม ( Industrial land )
พื ้นที่เกษตรกรรม
( Agricultural land )

A

นาข้ าว ( Paddy field )
พืชไร่ ( Field crop )
ไม้ ยืนต้ น ( Perennial )
ไม้ ผล ( Orchard )
พืชสวน ( Horticulture )
ไร่ หมุนเวียน ( Swidden cultivation )
ทุง่ หญ้ าเลี ้ยงสัตว์และ โรงเรื อนเลี ้ยง
สัตว์ ( Pasture and farm house )
พืชน ้า ( Aquatic plant )
สถานที่เพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า
( Aquacultural land )

U5
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7

A8
A9
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ตาราง 2 (ต่อ)
Level 1
พื ้นที่ป่าไม้ ( Forestland )

พื ้นที่นา (Water Body)

พื ้นที่เบ็ดเตล็ด
(Miscellaneous Land)

Code

Level 2

Code

F

ป่ าดิบ ( Evergreen forest )
ป่ าผลัดใบ ( Deciduous Forest )
ป่ าเลน ( Mangrove forest )
ป่ าพรุ ( Swamp forest )
สวนป่ า ( Forest Plantation )
วนเกษตร ( Agro-forestry )

F1
F2
F3
F4
F5
F6

W

แหล่งน ้าธรรมชาติ (Natural water
body )

W1

M

แหล่งน ้าที่สร้ างขึ ้น (Artificial water
body)
ทุง่ หญ้ าและไม้ ละเมาะ( Rangeland )
พื ้นที่ลมุ่ ( Marsh and Swamp )
เหมืองแร่บอ่ ขุด ( Mine, pit )
อื่นๆ (Other )

W2

M1
M2
M3
M4

ที่มา: กรมพัฒนาที่ดนิ . (2555: 64 - 65)
ประเภทของรู ปแบบการใช้ ท่ ดี นิ
(แขขวัญ พันธ์ แจ่ม. 2549) กล่าวว่า การใช้ ที่ดินที่ไม่มีการควบคุมหรื อวางผังเมือง
จะมี ลัก ษณะเคล้ าคละปะปนกัน ไม่เป็ น ระเบี ย บความแออัด จะกระจุก ตัวอยู่ที่ ศูน ย์ ก ลางและ
กระจายออกไปรอบนอกชุมชนอย่างไร้ ทิศทางและแบบแผน เมื่อชุมชนขยายตัวไปสู่ความเป็ นเมือง
ปั ญ หาต่างๆ ก็จะตามมา การวางผังเมื องเป็ นการจั ดระเบียบการใช้ ที่ดิน ระบบคมนาคมขนส่ง
และเตรี ยมรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตโดยการพิจารณาแผนประเภทการใช้ ที่ดินเป็ น
การพิจารณาจากการใช้ อาคารและที่ดินที่เกี่ยวข้ องกับการดารงชีพของประชาชน 3 ส่วน คือ 1)
ส่วนที่ อ ยู่อ าศัย แบ่ง ออกเป็ น ที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู่อ าศัย 5 ประเภท 2) ส่ว นท างานและบริ ก าร

14
สาธารณะแบ่งออกเป็ นที่ดินประเภทพาณิชยกรรม ที่ดินประเภทสถาบันราชการ สาธารณูปโภค
สาธารณู ป การที่ ดิ น ประเภทสถาบัน การศึก ษา ที่ ดิ น ประเภทสถาบัน ศาสนา ที่ ดิ น ประเภท
อุตสาหกรรม ที่ดินประเภทชนบทและ เกษตรกรรม และ 3) ส่วนพักผ่อนหย่อนใจ แบ่งออกเป็ น
ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อม ที่ดินประเภทอนุรักษ์ในที่นี ้จะขอ
กล่าวถึงเพียง 4ประเภทสาคัญ คือ 1) ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย 2) ที่ดินประเภทพาณิ ชยกรรม 3)
ที่ดนิ ประเภทอุตสาหกรรม 4) ที่ดนิ ประเภทที่สงวนและควบคุมการพัฒนา
1.1 ที่ดนิ ประเภทที่อยู่อาศัย (Residential Land Uses)
แนวความคิดหลักที่ใช้ ในการวางผังที่อยู่อาศัยได้ แก่ Neighbourhood Concept เป็ นการ
กระจายความเจริ ญ จากชุม ชนหลักออกไปสู่ส่วนต่างๆ ของเมื อง ให้ ประชาชนได้ รับการบริ การ
ทางด้ านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการโดยทัว่ ถึง และเท่าเที ยมกัน มีการอยู่อาศัยที่ดีและน่าพึง
ปรารถนา กรมการผังเมืองได้ จาแนกที่ดนิ ประเภทที่อยูอ่ าศัยออกเป็ น 5 ประเภท ดังนี ้
1. ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
2. ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอ่ าศัยหนาแน่นมาก
3. ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
4. ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้ อย
5. ประเภทอนุรักษ์เพื่อการอยูอ่ าศัย
การกาหนดการใช้ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย มีหลักการสาคัญว่าพื ้นที่ดงั กล่าวควรจะ
เป็ น บริ เวณที่ มี ก ารระบายน า้ ดี ลัก ษณะดิน ไม่ เป็ น อุป สรรคต่อการก่ อสร้ าง มี ศัก ยภาพในการ
จัดบริ การทางด้ านสาธารณูปโภคสาธารณูปการได้ เพียงพอ มีความสะดวกในการเข้ าถึง มีความ
ปลอดภัยจากสิ่งรบกวนต่างๆ มีสภาพแวดล้ อมที่ดีใกล้ สถานที่ทางานและย่านการค้ า เป็ นต้ น
1.2 ที่ดนิ ประเภทพาณิชยกรรม (Commercial Land Uses)
การใช้ ประโยชน์ที่ดินเพื่อการพาณิชยกรรมเป็ นลักษณะเด่นของการใช้ ที่ดินในเมืองเป็ น
บริเวณที่มีการรวมตัวของการใช้ ที่ดนิ ที่เข้ มข้ น เป็ นศูนย์กลางธุรกิจการพาณิชย์และการบริ การ โดย
เฉลี่ยแล้ วประมาณร้ อยละ 2 - 5 ของพื ้นที่เมืองเป็ นที่ดินเพื่อการพาณิชยกรรมการใช้ ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรม แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทหลัก คือ
1.2.1 ร้ านค้ าเบ็ดเตล็ด และตลาดสด (Neighbourhood & Convinient Stores and
Community Markets) เป็ นสถานที่จาหน่ายสินค้ าเบ็ดเตล็ดในชีวิตประจาวัน รวมถึงตลาดสด ซึ่ง
เป็ นศูนย์รวมธุรกิจการ ค้ าขายเบ็ดเตล็ดของชุมชน มีขนาดพื ้นที่เล็กและกระจายตัวอยูท่ วั่ ไป

15
1.2.2 ศูนย์พาณิชยกรรมกลางเมือง (Central Business District) เป็ นบริ เวณที่กว้ าง
ใหญ่ที่สุดและ หนาแน่นที่สุดของธุรกิจการค้ าขายและการให้ บริ การ เป็ นที่รวมของกิจการค้ าปลีก
สานักงานให้ บริการ สถาบัน การเงิน สถานเริงรมย์โรงแรมและอื่นๆ C.B.D. แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
- C.B.D. ในเมื อง ซึ่งใช้ พื น้ ที่ น้ อย อยู่ในท าเลที่ ตงั ้ ของการแข่งขัน ราคาที่ ดิน แพง
อาคารสูง เพื่อการใช้ ประโยชน์อย่างเต็มที่ในพื ้นที่ที่จากัด
- C.B.D. ชานเมือง เป็ นผลมาจากปั จจุบนั กิจกรรมที่เป็ นธุรกิจกลางของเมืองใหญ่ๆ
ที่อยู่ใจกลางเมืองต้ องประสบปั ญหาต่างๆ อาทิการจราจรติดขัด ราคาที่ดินสูง ความแออัด และ
เสื่อมโทรม ประกอบกับความเจริญก้ าวหน้ าด้ านการสื่อสารและการคมนาคมที่สะดวก จึงได้ มีการ
ขยายตัวออกไปอยู่ชานเมือง การกาหนดการใช้ ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม มีหลักการที่
สาคัญ คือพื ้นที่ดงั กล่าวควรอยู่บนที่ราบปลอดภัยจากน ้าท่วมสามารถระบายได้ ดีมีความสะดวก
ในการเข้ าถึง มีระบบโครงข่ายถนนที่ได้ มาตรฐานและสามารถติดต่อเชื่อมโยงกับบริ เวณอื่น ๆ เพื่อ
ความสะดวกในการสัญจร อยูใ่ นบริเวณที่มีสถาบันการเงินและ การบริการสาธารณะอื่น ๆ
1.3 ที่ดนิ ประเภทอุตสาหกรรม (Industrial Land Uses)
ในประเทศไทยได้ กาหนดการใช้ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมไว้ ไม่เกินร้ อยละ 10 ของ พื ้นที่
เมือง โดยแบ่งที่ดนิ ประเภทอุตสาหกรรมออกเป็ น 3 ประเภทหลัก คือ
1. ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้ า
2. ประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
3. ประเภทคลังสินค้ า
การวิเคราะห์อตุ สาหกรรมเพื่อกาหนดที่ตงและขนาดของพื
ั้
น้ ที่ในการวางผังเมืองได้
พิจารณาจาแนกเป็ นประเภทตามกระบวนการผลิตและกระบวนการเชื่อมโยงกับการผลิต เพราะ
กระบวนการผลิตเป็ นปั จจัยทาให้ เกิดผลกระทบด้ านที่ตงั ้ ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ ที่ดินแต่ละ
ประเภท ส่วนกระบวนการเชื่อมโยงกิจกรรมอื่นตามมา อาทิการขนส่ง การสื่อสารธุรกิจการค้ าและ
บริ การ เป็ นต้ น หลักการกาหนดที่ตงของที
ั้
่ดินประเภทอุตสาหกรรมที่สาคัญ ควรเป็ นพื ้นที่ที่มีความ
ลาดชันไม่เกินร้ อยละ 5 เพื่อการระบายน ้าและกาจัดของเสีย อยู่ใกล้ เส้ นทางคมนาคมสายหลักมี
ความพร้ อมในด้ านสาธารณูป โภคและสาธารณู ปการ เป็ นบริ เวณที่ มี ราคาที่ ดินต่าและมี พื น้ ที่
เพี ยงพอส าหรับ การขยายตัวของโรงงานในอนาคต อยู่ใกล้ แหล่งวัต ถุดิบ ใกล้ ต ลาด ไม่อยู่ใน
ทิศทางที่ควันฝุ่ นละออง กลิ่น เสียง ถูกลมพัดเข้ าเมือง ไม่อยู่ในทิศทางที่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน ้า
หรื อทางลาน ้า ธรรมชาติและต้ องไม่เกิดผลกระทบกับจุดเด่นของเมือง
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1.4 ที่ดนิ ประเภทที่สงวนและควบคุมการพัฒนา
ที่ดินประเภทที่สงวนและควบคุมการพัฒนา เป็ นการใช้ ที่ดนิ ประเภทหนึ่งที่มีความสาคัญ
และจ าเป็ น ส าหรั บ เมื อ ง วัต ถุป ระสงค์ ข องการก าหนดการใช้ ที่ ดิ น ประเภทนี เ้ พื่ อ ควบคุม การ
เจริ ญเติบโตของเมืองให้ อยู่ในบริ เวณที่กาหนด รักษาสภาพแวดล้ อมและระบบนิเวศของเมือง และ
สร้ างภาพลักษณ์ ของเมืองให้ สมดุลกับธรรมชาติ โดยแบ่งที่ดินประเภทที่ สงวนและควบคุมการ
พัฒนาออกเป็ น 4 ประเภท คือ
1. ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
2. ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
3. ประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย
1.5 ประเภทที่ โล่งเพื่ อนันทนาการและรักษาคุณ ภาพสิ่งแวดล้ อมและการประมง
พื ้นที่ที่เหมาะสมแก่การจัดให้ เป็ นที่ดินประเภทที่สงวนและควบคุมการพัฒนา คือ พื ้นที่ที่เป็ นแหล่ง
วัตถุดิบหรื อทรัพยากรทางธรรมชาติ พื ้นที่ที่มีน ้าท่วมขังหรื อรับการระบายน ้า พื ้นที่สาธารณูปโภค
ของเมือง พื ้นที่อนุรักษ์และสงวนรักษา พื ้นที่ที่เปิ ดกันให้ เป็ นที่โล่ง

ทฤษฎีปรากฏการณ์ เกาะความร้ อนของเมือง Urban Heat Island
ความหมายของปรากฏการณ์ เกาะความร้ อน
(สมพงษ์ เลี่ ยงโรคาพาธ. 2556) กล่าวว่า ปรากฏการณ์ เกาะความร้ อน หรื อ
เกาะความร้ อนเมือง (urban heat island: UHI) คือปรากฏการณ์ ที่พื ้นที่ในมหานครมีอุณหภูมิสูง
กว่าบริ เวณโดยรอบอย่างมี นัยความแตกต่างของอุณ หภูมิ ที่ สูง กว่าดัง กล่าวจะชัดเจนในตอน
กลางคืนมากกว่าตอนกลางวัน ในฤดูหนาวมากกว่าฤดูร้อน และเมื่ อไม่มี ลมหรื อมี ลมพัดอ่อน
สาเหตุสาคัญที่ทาให้ เกิดปรากฏการณ์เกาะความร้ อนเมือง คื อการเปลี่ยนแปลงพื ้นผิวของแผ่นดิน
ที่เกิดจากการพัฒนาเมือง ซึ่งใช้ วสั ดุที่ทาให้ เกิดการสะสมของความร้ อน ประกอบกับความร้ อนที่
ปล่อยออกจากการใช้ พลังงานตามอาคารสถานที่ต่างๆ เมื่อประชากรบริ เวณศูนย์กลางของเมือง
เพิ่ม ขึน้ การเปลี่ ยนแปลงผิ วพื น้ แผ่นดินก็ ยิ่งเพิ่ ม มากขึน้ ตามล าดับ จึงเป็ นสาเหตุของการเพิ่ ม
อุณหภูมิทั่วไปโดยเฉลี่ย ผลของปรากฏการณ์ เกาะความร้ อนเมืองทาให้ ปริ มาณน ้าฝนเฉลี่ยราย
เดื อ นในบริ เวณใต้ ล มที่ ห่างจากใจกลางเมื อ งออกไปประมาณ 60 กิ โลเมตรเพิ่ ม ขึน้ จากปกติ
ประมาณร้ อยละ 28 เมื่อเทียบกับบริเวณพื ้นที่เหนือลม
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ประเภทของปรากฏการณ์ เกาะความร้ อน
(สมพงษ์ เลี่ยงโรคาพาธ. 2556) กล่าวว่า การเกิดปรากฏการณ์เกาะความร้ อนที่
เกิด ขึน้ แบ่งเป็ นสองลักษณะ กล่าวคือปรากฏการณ์ เกาะความร้ อนที่ พื น้ ผิวของสิ่ง ปกคลุม ดิน
(Surface UHI) และปรากฏการณ์ เกาะความร้ อนในบรรยากาศ (Atmospheric UHI) โดย
ปรากฏการณ์เกาะความร้ อนทังสองลั
้
กษณะนี ้มีความแตกต่างกัน ตังแต่
้ วิธีการก่อตัวของความร้ อน
เทคนิคที่ใช้ ในการแยกแยะและตรวจวัด ผลกระทบและการบรรเทาผลที่เกิดขึ ้น
2.1 ปรากฏการณ์ เกาะความร้ อนที่พื ้นผิวของสิ่งปกคลุมดิน (Surface UHI) ในวันที่
มีอากาศร้ อน แสงจากดวงอาทิตย์สามารถให้ ความร้ อนกับพื ้นผิวชนิดต่างๆ ในเขตเมือง เช่น ผิว
หลังคาและพืน้ ถนน มีอุณ หภูมิสูงกว่าบรรยากาศโดยรอบได้ ถึง 27 - 50°C ขณะที่พื ้นที่ในร่ มเงา
หรื อ พื น้ ผิ ว ที่ มี ค วามชื น้ อยู่ใ นชนบทเป็ นส่ ว นใหญ่ ยัง คงมี อุ ณ หภู มิ ใ กล้ เคี ย งกั บ บรรยากาศ
ปรากฏการณ์เกาะความร้ อนที่พื ้นผิวจะเกิดขึ ้นทังกลางวั
้
นและกลางคืน แต่มีแนวโน้ มที่จะเกิดมาก
ในช่วงกลางวันเมื่ อมี แสงอาทิ ตย์ สาดส่องลงมาที่ พื น้ ผิว ความแตกต่างของอุณ หภูมิ โดยเฉลี่ ย
ในช่วงกลางวันความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิระหว่างเขตเมืองที่มีการพัฒนาและพื ้นที่ชนบท อาจ
สูงถึง 10 - 15°C และช่วงกลางคืนความแตกต่างจะมีค่าประมาณ 5 - 10°C ปรากฏการณ์ เกาะ
ความร้ อนที่พื ้นผิวมากหรื อน้ อยจะแปรเปลี่ยนไปตามฤดู เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ
ได้ แก่ ความเข้ มของแสงจากดวงอาทิตย์ สิ่งปกคลุมดิน และสภาพอากาศ เป็ นผลให้ ปรากฏการณ์
เกาะความร้ อนที่พื ้นผิวเกิดขึ ้นมากที่สดุ ในช่วงฤดูร้อน ทังนี
้ ้เนื่องจากในฤดูร้อนท้ องฟ้าโปร่งและลม
สงบ รังสีจากดวงอาทิตย์จึงทะลุผ่านชันบรรยากาศลงกระทบพื
้
้นผิวได้ มากรวมถึงไม่มีกระแสลม
ช่วยพาความร้ อนออกจากเมื องไปสู่ช นบท ทาให้ ความแตกต่างของอุณ หภูมิ ระหว่างเมื องและ
ชนบทเพิ่มสูงขึน้ ในหน้ าร้ อน นักวิจัยส่วนใหญ่ ใช้ การรับรู้ จากระยะไกล (Remote Sensing) เพื่ อ
ประมาณอุณ หภูมิ ของพื น้ ผิ ว ข้ อมูล ที่ บัน ทึก ได้ ทัง้ จากอากาศยานหรื อดาวเที ย มจะได้ รั บการ
ปรับเทียบเพื่อผลิตเป็ นภาพเชิงความร้ อน ดังแสดงในภาพประกอบ 4
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ภาพประกอบ 4 ภาพเชิงความร้ อนจากอุปกรณ์ Thematic Mapper จากดาวเทียม Landsat 5
บริเวณกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลมีความละเอียดเชียงพื ้นที่ 120 เมตร สีแดงเข้ มมีอณ
ุ หภูมิ 37°C
ที่มา: สานักกิจการอวกาศแห่งชาติ. (2556) การสังเกตปรากฏการณ์เกาะความร้ อน
ในเขตเมืองด้ วยดาวเทียม. (ออนไลน์)
2.2 ปรากฏการณ์เกาะความร้ อนในบรรยากาศ (Atmospheric UHI)
ในเขตเมื อ งจะมี อ ากาศในชัน้ บรรยากาศที่ ร้อนกว่าเมื่ อ เที ย บกับ พื น้ ที่ ช นบทโดยรอบ
เกิดขึ ้นจากปรากฏการณ์เกาะความร้ อนในบรรยากาศ นักวิทยาศาสตร์ แบ่งปรากฏการณ์ที่เกิดกับ
ชันบรรยากาศออกเป็
้
นสองประเภทที่แตกต่างกัน ได้ แก่
2.2.1 ปรากฏการณ์ เกาะความร้ อนที่ เกิ ดในชัน้ ของบรรยากาศที่ ต่ากว่าเรื อนยอด
ต้ นไม้ เกิดกับชันบรรยากาศที
้
่ติดกับพื ้นผิวเป็ นชันบรรยากาศที
้
่ผ้ คู นอาศัยอยู่ ปรากฏการณ์ นี ้นับ
จากพื ้นดินขึ ้นไปจนถึงเรื อนยอดต้ นไม้ หรื อหลังคาบ้ าน
2.2.2 ปรากฏการณ์ เกาะความร้ อน ที่เกิดในชันของบรรยากาศที
้
่สูงกว่าเรื อนยอด
ต้ นไปขึ ้นไป เริ่ มนับจากยอดต้ นไม้ หรื อหลังคาบ้ านและขยายขึ ้นไปถึงยังจุดที่เขตเมืองไม่ส่งผลต่อ
ชันบรรยากาศ
้
โดยทัว่ ไปชันนี
้ ้จะมีความสูงขึ ้นไปในบรรยากาศได้ ถึง 1.5 กิโลเมตรจากพื ้นผิวโลก
ปรากฏการณ์ เกาะความร้ อน ในบรรยากาศที่ต่ากว่าเรื อนยอดต้ นไม้ หรื อควรมีระยะ
ความสูงไม่เกิน 1.5 กิโลเมตรจากพื ้นผิวโลก จะเป็ นปรากฏการณ์ที่มกั จะถูกกล่าวถึง เนื่องจากการ
สังเกตการวัดปริ มาณปรากฏการณ์ จะเกิดที่ ชนนี
ั ้ ้ จึงกล่าวได้ ว่าปรากฏการณ์ เกาะความร้ อนใน
บรรยากาศ หมายถึง ปรากฏการณ์ เกาะความร้ อนที่เกิดขึ ้น ในบรรยากาศจะส่งผลค่อนข้ างน้ อย
ในช่วงสาย ตลอดจนถึงทังวั
้ นและจะส่งผลมากขึ ้นมากเมื่อดวงอาทิตย์ลบั ขอบฟ้าไป เนื่องจากการ
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ปลดปล่อยความร้ อนอย่างช้ าๆ จากโครงสร้ างพื ้นฐานต่างๆ ในเมือง ช่วงเวลาที่อณ
ุ หภูมิขึ ้นสูงสุด
จะขึ ้นอยู่กบั คุณสมบัติของพื ้นผิวเมืองและชนบทโดยรอบ ฤดูกาล และสภาพอากาศ อุณหภูมิของ
พื น้ ผิ ว ส่ ง ผลโดยอ้ อ มแต่มี ค วามส าคัญ อย่ า งยิ่ ง ต่อ อุณ หภู มิ ข องอากาศในชัน้ ที่ ติ ด กับ พื น้ ผิ ว
อย่างเช่นในสวนสาธารณะหรื อในพื ้นที่เพาะปลูกจะมีอณ
ุ หภูมิพื ้นผิวที่ต่ากว่าจึงทาให้ อากาศเย็น
กว่า ในทางตรงข้ ามในพื น้ ที่ ที่เต็ม ไปด้ วยอาคารในเมื องส่งผลให้ มี อุณ หภูมิ ในอากาศร้ อนกว่า
เนื่องจากอากาศที่ผสมปนเปกันในชัน้ บรรยากาศ ความสัมพันธ์ ระหว่างอุณหภูมิของพืน้ ผิวและ
อากาศจะไม่คงที่ และอุณหภูมิของอากาศโดยทัว่ ไปจะต่ากว่าอุณหภูมิของพื ้นผิวทัว่ ทุกพื ้นที่ ตาม
ภาพประกอบ 5 (สมพงษ์ เลี่ยงโรคาพาธ . สานักกิจการอวกาศแห่งชาติ. 2556. ออนไลน์)

ภาพประกอบ 5 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในแต่ละพื ้นที่
ที่มา: สานักกิจการอวกาศแห่งชาติ. (2556). การสังเกตปรากฏการณ์ เกาะความ
ร้ อนในเขตเมืองด้ วยดาวเทียม. (ออนไลน์).
ปั จจัยของการเกิดปรากฏการณ์ เกาะความร้ อน

ปั จจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการเกิดปรากฏการณ์เกาะความร้ อน ได้ แก่ สิ่งปกคลุมดินที่
เปลี่ยนแปลงไป วัสดุที่ใช้ ในการก่อสร้ าง รู ปร่ างเชิงเรขาคณิ ตของเมือง และความร้ อนที่เกิดจาก
กิจกรรมของมนุษย์
3.1 สิ่งปกคลุมดินที่เปลี่ยนแปลงไป
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(ปุณยนุช รุชิรโก. 2558) กล่าวว่า ในพื ้นที่ชนบท พื ้นดินส่วนใหญ่ถกู ปกคลุมไปด้ วยพืช
พรรณและดิน ต้ นไม้ และพืชพรรณให้ ร่ม เงา ช่วยให้ อุณ หภูมิของผิวดินลดต่าลง และยังช่วยลด
อุณหภูมิในอากาศผ่านกระบวนการระเหยและคายน ้า (evapotranspiration) โดยต้ นไม้ คายน ้าสู่
อากาศรอบๆ ทาให้ ความร้ อนโดยรอบค่อยๆ ลดลง ในทางตรงข้ ามพื ้นที่เขตเมืองมีลกั ษณะพื ้นผิวที่
แห้ ง น ้าไม่สามารถผ่านได้ ได้ แก่ วัสดุปหู ลังคาทัว่ ไป พื ้นทางเท้ า ถนน และพื ้นที่จอดรถ เมื่อมีการ
พัฒนามากขึ ้น จานวนปริ มาณต้ นไม้ ก็ลดลง พื ้นที่ส่วนใหญ่ถูกปกคลุมด้ วยตึก การเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งปกคลุมดินนี ้ทาให้ มีร่มเงาและความชื ้นที่รักษาให้ เมืองเย็นสบายลดน้ อยลง พืน้ ที่สิ่งปลูก
สร้ างคายน ้าออกสู่อากาศในปริ มาณที่ น้อยกกว่า (ภาพประกอบ 6 ) จึงส่งผลให้ อุณหภูมิที่พื ้นผิว
และในอากาศสูงขึ ้นเขตเมืองที่ได้ รับการพัฒนามากจะมีพื ้นผิวที่น ้าผ่านไม่ได้ มากถึงร้ อยละ 75 100 หมายถึ ง มี พื น้ ผิ วที่ มี ค วามชื น้ เพื่ อการระเหยและการคายน า้ น้ อยกว่าสิ่ง ปกคลุม ดิน ตาม
ธรรมชาติ คุณลักษณะนี ้ทาให้ อณ
ุ หภูมิที่พื ้นผิวและบรรยากาศในเขตเมืองสูงขึ ้น

ภาพประกอบ 6 พื ้นผิวที่น ้าผ่านไม่ได้ เป็ นผลให้ การระเหยและการคายน ้าลดลง
ที่มา: สานักกิจการอวกาศแห่งชาติ. (2556) การสังเกตปรากฏการณ์ เกาะความร้ อน
ในเขตเมืองด้ วยดาวเทียม. (ออนไลน์)
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3.2 วัสดุที่ใช้ ในการก่อสร้ าง
(ปุณยนุช รุชิรโก. 2558) คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ ในการก่อสร้ างในเขตเมือง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การสะท้ อน การปลดปล่อยความร้ อน และความจุความร้ อนของวัสดุ มีอิทธิพลต่อการก่อ
ตัวของปรากฏการณ์ เกาะความร้ อน จากการที่ วัสดุเหล่านีจ้ ะสะท้ อน ปลดปล่อย และดูดกลื น
พลังงานจากดวงอาทิตย์ซึ่งพลังงานจากดวงอาทิตย์ที่มาถึงพื ้นผิวของโลกประกอบด้ วยพลังงานที่
มีความยาวคลื่นสันกว่
้ าอุลตราไวโอเลตถึงร้ อยละ 5 พลังงานในช่วงแสงที่ตามองเห็นได้ ร้อยละ 43
ประกอบด้ ว ยแสงสี ต่ า งๆ จากม่ ว งถึ ง แดง และพลัง งานในช่ ว งอิ น ฟราเรดร้ อยละ 52 โดยมี
อินฟราเรดความร้ อนเป็ นพลังงานความร้ อนที่แผ่จากดวงอาทิตย์ พลังงานทังหมดที
้
่กล่าวมาล้ วน
ก่อให้ เกิดปรากฏการณ์เกาะความร้ อนขึ ้น ค่าการสะท้ อนเป็ นพลังงานแสงอาทิตย์ที่ถกู สะท้ อนจาก
พื ้นผิว พลังงานจากดวงอาทิตย์จานวนมากอยู่ในช่วงแสงที่ตามองเห็นได้ ดังนัน้ ค่าการสะท้ อน
แสงอาทิตย์จึงสัมพันธ์ กับสีของวัสดุ พืน้ ผิวที่มืด หรื อมีสีดามีแนวโน้ มที่จะสะท้ อนแสงอาทิตย์ได้
น้ อยกว่าพื ้นผิวที่สว่างกว่า นักวิจยั ได้ ศกึ ษาและพัฒนาวัสดุสีที่เย็น โดยการใช้ เม็ดสีที่มีการสะท้ อน
ได้ ดีในช่วงความยาวคลื่นอินฟราเรด วัสดุชนิดใหม่นี ้อาจมีสีคล ้าหรื อดาได้ แต่อาจมีคา่ การสะท้ อน
ความร้ อนได้ ใกล้ เคียงกับวัสดุ ที่มี สีสว่าง โดยทั่วไปสิ่งก่อสร้ างในเขตเมื องประกอบขึน้ จากวัสดุ
พืน้ ผิว เช่น หลังคาและทางเดินเท้ า ซึ่งมี ค่าอัตราส่วนรังสีสะท้ อนต่ากว่าที่ มีในชนบท พลังงาน
ความร้ อนที่ ถู ก ดู ด กลื น ท าให้ อุ ณ หภู มิ ข องพื น้ ผิ ว สู ง ขึ น้ และเป็ นตั ว การในการก่ อ ตั ว ของ
ปรากฏการณ์เกาะความร้ อนที่พื น้ ผิวและปรากฏการณ์เกาะความร้ อนในบรรยากาศ แม้ ว่าค่าการ
สะท้ อนแสงอาทิตย์เป็ นตัวกาหนดหลักสาหรับอุณหภูมิที่พื ้นผิวของวัสดุ แต่ความสามารถในการ
เปล่งรังสีความร้ อนก็มีส่วนสาคัญเช่นกัน ค่าการเปล่งรังสีความร้ อนเป็ นการวัดความสามารถของ
พื ้นผิวต่อการปลดปล่อยความร้ อนหรื อเปล่งรังสีอินฟราเรดที่มีความยาวคลื่นช่วงยาว พื ้นผิวที่มีคา่
การเปล่งรังสีสงู ๆ จะรักษาอุณหภูมิให้ ต่ากว่าได้ เนื่องจากสามารถปลดปล่อยความร้ อนได้ มากกว่า
วัส ดุที่ ใช้ ในการก่ อสร้ างส่วนใหญ่ ยกเว้ น พวกโลหะจะมี ค่าการเปล่ง รังสี ความร้ อนค่อ นข้ างสูง
คุณสมบัติข้อนี ้จึงน่าสนใจในการพิจารณาชนิดวัสดุที่จะนามาใช้ ติดตังเป็
้ นหลังคาของบ้ านเรื อน
คุณสมบัติที่สาคัญอีกข้ อหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการก่อตัวของเกาะความร้ อน คือ ความจุความร้ อนของ
วัสดุ หมายถึงความสามารถในเก็บกักความร้ อน วัสดุในการสร้ างอาคารจานวนมาก เช่น เหล็ก
และหิน มีความจุความร้ อนสูงกว่าวัสดุที่ใช้ ในชนบท เช่น ดินแห้ ง ทรายหรื อวัสดุจาพวกพืชพรรณ
แห้ ง เป็ นผลให้ เมืองสามารถเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปความร้ อนได้ ดีภายใต้ โครงสร้ างพื ้นฐาน
พื ้นที่ในเขตการค้ าของเมืองสามารถดูดกลืนและกักเก็บปริมาณความร้ อนเป็ นสองเท่าเมื่อเทียบกับ
ชนบทโดยรอบในช่วงเวลากลางวัน
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3.3 รูปร่างเชิงเรขาคณิตของเมือง
(ปุณยนุช รุ ชิรโก. 2558) ปั จจัยเพิ่มเติมที่มีผลต่อการเกิด ปรากฏการณ์ เกาะความร้ อน
โดยเฉพาะในเวลากลางคืน ได้ แก่ รู ปร่ างเชิ งเรขาคณิ ตของเมือง หมายถึง มิ ติและช่องว่างของ
อาคารภายในเมือง รูปร่างเชิงเรขาคณิตของเมืองมีอิทธิพลต่อการไหลของกระแสลม การดูดกลืน
พลังงาน และความสามารถของพื ้นผิวที่กาหนดในการเปล่งรังสีความร้ อนกลับไปยังที่ว่าง ในพื ้นที่
ที่ ได้ รับ การพัฒ นาในเมื อ ง โครงสร้ างและพื น้ ผิ วมัก จะขัด ขวางหรื อ บดบัง จากตึก และอาคาร
ข้ างเคียง และกลายเป็ นมวลที่ ส ะสมความร้ อนขนาดใหญ่ จ นไม่สามารถปลดปล่อยความร้ อน
ออกมาได้ อย่างทันทีทนั ใดเนื่องจากการขัดขวางเหล่านี ้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงกลางคืน อากาศ
เหนือศูนย์กลางของเมืองจะอุ่นกว่าเหนือชนบทโดยรอบ นักวิจยั จะมุ่งการพิจารณาในรู ปร่ างเชิง
เรขาคณิ ตในเขตเมื องเป็ น หุบเขตเมื อง (urban canyon) โดยมี ตึกสูงรายล้ อมรอบถนน ในช่วง
กลางวัน ตึกสูงจะทาให้ เกิดร่ มเงาบนถนน ลดอุณหภูมิของพื ้นผิวและอากาศ แต่อีกนัยหนึ่ง เมื่อ
แสงอาทิตย์ตกกระทบพื ้นผิวในหุบ พลังงานแสงอาทิตย์จะถูกสะท้ อนและดูดกลืนโดยผนังของตึก
ทาให้ อตั ราส่วนการสะท้ อนรังสียิ่งต่าลงไปอีก ทาให้ อณ
ุ หภูมิสงู ขึ ้น ในช่วงกลางคืนหุบเขตเมืองจะ
กี ด ขวางการระบายความร้ อน เนื่ อ งจากตึก และโครงสร้ างต่า งๆ ขัด ขวางความร้ อนที่ จ ะถูก
ปลดปล่อยออกมาจากโครงสร้ างพื ้นฐานในเมือง
3.4 ความร้ อนที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
(ปุณ ยนุช รุ ชิรโก. 2558) กล่าวว่า กิจกรรมของคนในเขตเมืองส่งผลต่อปรากฏการณ์
เกาะความร้ อนในบรรยากาศ กิ จกรรมเหล่านีม้ ากจากหลายแหล่งและอาจจะถูกประมาณเป็ น
ผลลัพ ธ์ ของพลังงานที่ ถูกใช้ ไปสาหรับการปรับอากาศ เครื่ องใช้ ไฟฟ้า การขนส่ง และเครื่ องไ ม้
เครื่ องมือโรงงานอุตสาหกรรม ความร้ อนที่เกิดขึ ้นนี ้แปรตามกิจกรรมและโครงสร้ างพื ้นฐาน โดยที่
ตึกหรื อการขนส่งที่ใช้ พลังงานมากจะผลิตความร้ อนมาก ความร้ อนที่เกิดขึ ้นนี ้จะไม่ส่งผลต่อพื ้นที่
ชนบท และหน้ าร้ อนสาหรับประเทศในเขตอบอุ่น เนื่องจากมีอณ
ุ หภูมิไม่สงู แต่สาหรับ เขตร้ อน จะ
มีการใช้ พลังงานในการปรับอากาศปริ มาณสูงมาก ทาให้ เกิดความร้ อนชนิดนี ้มากทังกลางวั
้
นและ
กลางคืน แต่ในหน้ าหนาวสาหรับประเทศเขตอบอุน่ ในเขตเมืองหนาแน่น ความร้ อนชนิดนี ้ส่งผลต่อ
UHI ค่อนข้ างมากเนื่องจากมีการใช้ พลังงานในการทาความร้ อนภายในอาคารบ้ านเรื อน
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ผลกระทบของปรากฏการณ์ เกาะความร้ อนของเมือง
(จริ ยา เศรญศสกุล. 2543) กล่าวว่า ผลกระทบต่อสุขภาพ การที่อากาศร้ อนมากๆ เป็ น
อันตรายต่อสุขภาพได้ โดยตรง โดนเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น เด็ก และผู้สูงอายุ ใน
อดีตที่ผ่านมาคลื่นความร้ อนในเขตเมืองได้ คร่าชีวิตคนไปแล้ วเป็ นจานวนมาก ดังเช่นความร้ อนที่
เกิดขึ ้นตอนกลางวันในประเทศสหรัฐอเมริ กา เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2538 มีผ้ เู สียชีวิตรวมกัน
มากกว่าพันคน เฉพาะเมืองชิคาโกแห่งเดียวมีผ้ เู สียชีวิต 456 คน อุณหภูมิที่สูงขึ ้นในหน้ าร้ อนจะ
เพิ่ ม อัน ตรายมากขึ น้ หากความชื น้ ในอากาศมี สู ง ซึ่ ง เป็ นภาวะที่ พ บได้ บ่ อ ยในประเทศไทย
เนื่องจากตังอยู
้ ใ่ นเขตร้ อนชื ้นจึงเป็ นที่มาของคาว่า ร้ อนอบอ้ าว
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้ อม การที่ อุณ หภูมิ ในเขตเมื องร้ อนขึน้ ทาให้ ความต้ องการด้ าน
พลังงานเพิ่มมากขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการใช้ เครื่ องปรับอากาศเพื่อทาให้ อากาศภายในอาคาร
เย็นลง จากผลการศึกษาในเมืองแคลิฟอร์ เนียพบว่าทุกๆ 1 องศาเซลเซียสที่เพิ่มขึน้ ทาให้ ความ
ต้ องการด้ านการใช้ พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ ้น 3% การใช้ พลังงานที่มากขึ ้นนอกจากจะหมายถึงการ
สูญเสียเงินมากขึ ้นแล้ ว ผลของการเดินเครื่ องกาเนิดไฟฟ้าของโรงงานที่ใช้ พลังงานจากน ้ามันหรื อ
จากถ่านหินที่เพิ่มมากขึ ้น ทาให้ ต้องมีการปล่อยสารก่อมลพิษออกสูส่ ิ่งแวดล้ อมมากขึ ้น
ผลกระทบต่ออุตุนิ ยมวิท ยาท้ องถิ่ น การเปลี่ ย นแปลงของลมประจ าถิ่ น การเกิ ดเมฆ
หมอก ฝน เป็ นต้ น เนื่องจากกระบวนการพาความร้ อนจากรังสีดวงอาทิตย์ ที่มีผลต่อพื ้นโลก ทาให้
มวลอากาศที่อยูใ่ กล้ พื ้นโลกมีอณ
ุ หภูมิสงู ขึ ้น หากมีความชื ้นพอเหมาะ เมื่อลอยสูงขึ ้นไปอาจก่อตัว
เป็ นเมฆและฝน
ผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืชพรรณ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศส่งผล
ให้ ฤดูเพาะปลูกเปลี่ยนแปลงไป พืชพรรณธรรมชาติมีการเจริญเติบโตช้ ากว่าปกติ

เทคนิคในการคานวณอุณหภูมิ
คุณสมบัตขิ องคลื่นอินฟราเรดความร้ อน
โท มั ส (Thomas M Lillesand;Ralph W Kiefer; แ ล ะ Jonathan W Chipman.
2000) กล่าวว่า คุณสมบัติของคลื่นอินฟราเรดความร้ อน เป็ นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าประเภทหนึ่ง เกิด
จากพลังงานของรังสีแผ่ออกมาจากเทหวัตถุสีดา เป็ นไปตามกฎของ Stefan-Boltzmann โดยวัตถุ
ที่มีอณ
ุ หภูมิมากกว่า 0 ºK หรื อ -273 ºC จะมีคณ
ุ สมบัติในการแผ่รังสี ซึ่งความเข้ มในการแผ่รังสี
องค์ประกอบเชิงคลื่น ขึ ้นอยู่กบั คุณสมบัติในตัววัตถุ และอุณหภูมิของวัตถุจากการแผ่รังสีจากวัตถุ
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จึงจะสามารถคานวณค่าจากการแผ่รังสีของวัตถุ ณ อุณหภูมิหนึ่งหารด้ วยการแผ่รั งสีเทหวัตถุสีดา
ที่อณ
ุ หภูมิเดียวกัน
การคานวณอุณหภูมิพื ้นผิวจากคลื่นอินฟราเรดความร้ อน
ในการคานวณอุณหภูมิพื ้นผิว มีการคานวณด้ วยกันหลายวิธี แต่วิธีที่เป็ นที่นิยมอีกวิธี คือ
การคานวณค่าการแผ่รังสีเชิงคลื่น (Spectral radiance) จากค่าการสะท้ อนแล้ วนาค่าการแผ่รังสี
เชิงคลื่นไปคานวณอุณ หภูมิ สัมบูรณ์ จากการแผ่รังสี ซึ่งมีสูตรการคานวณดังนี ้ (วิษณุ ก่อพิมพ์ .
2556)
1. คานวณค่าการแผ่รังสีของภาพจากดาวเทียม LANDSAT 5 TM ในช่วงคลื่นความร้ อน
(band 6) ซึง่ มีความยาวคลื่นอยูใ่ นช่วง 10.40 ถึง 12.50 m ได้ จากสมการที่ (1-1)
CVR1 = gain * DN+bias
สมการที่ (1 - 1)
หรื อ CVR1 = 0.05518 * (B1) + 1.2378
โดย
CVR1 = ค่าการแผ่รังสีเชิงคลื่น (Spectral radiance)
gain
= 0.05518 ค่า gain Landsat 5 TM มาจาก
((LMAXλ - LMINλ )/(QCALMAX - QCALMIN))
DN
= ค่าการสะท้ อน (Digital Number)
bias
= 1.2378 (ค่า Offset มาจากค่า Lmin ของ Band 6 ; Thermal Band)
จากตารางข้ อมูล Lmim, Lmax ของ Landsat 5 TM
การแปลงค่า เชิ ง ตัว เลขของข้ อ มูล เป็ น ค่า การแผ่รั ง สี ณ อุป กรณ์ บัน ทึ ก ข้ อ มูล ชานเดอร์ แ ละ
มาร์ กแฮม (Chander Gyanesh;Markham Brian L; และHelder Dennis L. 2009)
CVR1 = ((LMAXλ - LMINλ ) / (QCALMAX - QCALMIN))* (QCAL - QCALMIN) + LMIN
สมการที่ (1 - 2)
โดย CVR1
= ค่าการแผ่รังสีเชิงคลื่น (Spectral radiance)
Lmax
= ค่ารังสีสงู สุดของแต่ละแบนด์ (m2w sr -1 µm-1)
Lmin
= ค่ารังสีต่าสุดของแต่ละแบนด์ (m2w sr -1 µm-1)
QCALmin = ค่าเชิงตัวเลขต่าสุดของข้ อมูลภาพถ่ายดาวเทียม มีคา่ เท่ากับ 0
QCALmax = ค่าเชิงตัวเลขสูงสุดของข้ อมูลภาพถ่ายดาวเทียม มีคา่ เท่ากับ 25
DN
= ค่าเชิงตัวเลขของแต่ละจุดภาพ (Digital Number)
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ตาราง 3 ค่า Lmin และ Lmax ของข้ อมูลต่างๆ จากภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 5 TM
Spectral Rediances, LMIIN and LMAX in W/(m2.sr. µm)
Processing

From March 1,1984

From May 5, 2003

Date
Band

To May, 2003
LMAX(IC) 1/Grescale(IC)

LMIN

1
2

-1.52
-2.84

152.1
296.81

1.66
0.85

-1.52
-2.84

193
365

1.31
0.69

3
4

-1.17
-1.51

204.3
206.2

1.24
1.23

-1.17
-1.51

264
221

0.96
1.15

5
6

-1.37
1.2378

27.19
15.303

9.25
18.13

-1.37
1.2378

30.2
15.303

8.34
18.13

7

-0.15

14.38

17.55

-0.15

16.5

15.32

LMIN

To April 1,2007
LMAX(LUT03) 1/Grescale(LUT03)

ที่ม า: ชานเดอร์ ; และ มาร์ กแฮม (Chander Gyanesh;Markham Brian L; และHelder
Dennis L. 2009)
2. คานวณค่าการแผ่รังสีของ ภาพจากดาวเทียม LANDSAT 8 OLI ในช่วงคลื่นความร้ อน
( band 10 ) โดยมีความยาวคลื่นอยู่ในช่วง 10.60-11.19 และ 11.50-12.51 m ตามลาดับได้ จาก
สมการที่ (1-3) (USGS. 2013)

โดย

1986)

Lλ = MLQcal + AL
สมการที่ (1 - 3)
Lλ = การแผ่รังสีเชิงสเปกตรัม หน่วย Watts .m-2sr-1. µm-1
ML = ค่า Radiance Multi Band จากข้ อมูลอธิบายข้ อมูล (Metadata) 0.0003342
AL = ค่า Radiance Add Band จากข้ อมูลอธิบายข้ อมูล
Qcal= ค่าดิจิตอลเชิงเลขของแต่ ละจุดภาพ
3. คานวณอุณหภูมิสมั บูรณ์จากการแผ่รังสีเชิงคลื่น มาร์ กแฮม (Markham Brian L.
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Landsat 5 TM

𝑇 =

𝐾2
𝐾 ∗𝜀

ln(𝐶𝑉1 +1)

สมการที่ (1-4)

𝑅𝑙

โดย

T
CVR
K1
K2
ε

=
=
=
=
=

อุณหภูมิสมั บูรณ์จากการแผ่รังสีเชิงคลื่น เคลวิน (K)
ค่าการแผ่รังสีเชิงคลื่น (Spectral radiance)
ค่าคงที่ของ Landsat 5 TM คือ 607.76
ค่าคงที่ของ Landsat 5 TM คือ 1260.56
ค่าสัมประสิทธ์การแผ่รังสี Landsat 5 TM คือ 0.95

4. คานวณอุณหภูมิสมั บูรณ์จากการแผ่รังสีเชิงคลื่น (USGS. 2013: Online)
Landsat 8 OLI 𝑇𝐵 =
โดย

T
Lλ
K1
K2

=
=
=
=

𝐾2
𝐾
ln( 1 +1)
L

สมการที่ (1-5)

อุณหภูมิสมั บูรณ์จากการแผ่รังสีเชิงคลื่น เคลวิน (K)
ค่าการแผ่รังสีเชิงคลื่น (Spectral radiance)
ค่าคงที่ของ Landsat 8 TIR แบนด์ 10 คือ 774.89
ค่าคงที่ของ Landsat 8 TIR แบนด์ 10 คือ 1321.08
λ

ดัชนีความสัมพันธ์
แนวคิดเรื่ องดัชนีผ ลต่างพืชพรรณ (NDVI) ดัชนี ผลต่างสิ่งปลูกสร้ าง (NDBI) และดัช นี
ผลต่างความชื ้นของน ้า (NDWI)
ดัชนีผลต่ างพืชพรรณ (NDVI)
(USGS. 2016) ดัชนีพืชพรรณ (Vegetation Index) คือ ค่าที่บอกถึงสัดส่วนของ
พืชพรรณที่ปกคลุมพื ้นผิวโดยคานวณจากการนาช่วงคลื่นที่เกี่ยวข้ องกับพืชพรรณมาทาสัดส่วนซึ่ง
กันและกัน วิธี การที่ นิยมใช้ งานมากวิธีห นึ่งเรี ยกว่า Normalized Difference Vegetation Index
(NDVI) เป็ นการนาค่าความแตกต่างของการสะท้ อนของพื ้นผิวระหว่างช่วงคลื่นใกล้ อินฟราเรดกับ
ช่วงคลื่นตามองเห็นสีแดงมาทาสัดส่วนกับค่าผลบวกของทัง้ สองช่วงคลื่นเพื่ อปรับให้ เป็ นลักษณะ
กระจายแบบปกติดงั สมการที่ (1 - 6) ทาให้ NDVI มีคา่ อยู่ระหว่าง -1 ถึง 1 จะช่วยในการแปลผลได้
ง่ายขึ ้นกล่าวคือ ค่า 0 หมายถึงไม่มีพืชพรรณใบเขียวอยู่ในพื ้นที่สารวจ ในขณะที่ค่า 0.8 หรื อ 0.9
หมายถึงมีพวกพืชพรรณใบเขียวหนาแน่นมากในพื ้นที่ดงั กล่าว กรณีที่พื ้นผิวมีพืชพรรณปกคลุม จะ

27
มีคา่ การสะท้ อนในช่วงคลื่นใกล้ อินฟราเรดสูงกว่าช่วงคลื่นตามองเห็นสีแดงทาให้ NDVI มีคา่ เป็ น
บวก ในขณะที่พืน้ ผิวเป็ นดินจะมีค่าการสะท้ อนระหว่างสองช่วงคลื่นใกล้ เคียงทาให้ NDVI มีค่า
ใกล้ เคียงกับศูนย์ ส่วนกรณีที่พื ้นผิวเป็ นน ้าจะมีคา่ การสะท้ อนในช่วงคลื่นใกล้ อินฟราเรดต่ากว่าช่วง
คลื่นตามองเห็นสีแดง ทาให้ NDVI มีค่าติดลบ ทัง้ นีโ้ ดยปกติค่านีจ้ ะมีค่าอยู่ระหว่าง 0.1 ถึง 0.7
เท่านัน้
NIR =
การสะท้ อนในช่วงคลื่นใกล้ อินฟราเรด (%)
RED =
การสะท้ อนในช่วงคลื่นตามองเห็นสีแดง (%)
โดย NDVI = NIR - RED / NIR + RED
สมการที่ (1 - 6)
ตาราง 4 แสดงช่วงชันของดั
้
ชนีผลต่างพืชพรรณ NDVI
ค่ า NDVI
0.60 – 1.00
0.30 – 0.59

ความหมาย
มีพนั ธุ์พืชอยูห่ นาแน่นมาก เช่น พื ้นที่ป่าไม้
มีพนั ธุ์พืชอยูน่ ้ อย เช่น พื ้นที่เกษตรกรรม

-1.00 – 0.29

พื ้นที่ที่มีพืชปกคลุมอยูน่ ้ อยมากหรื อไม่มีอยูเ่ ลย เช่น ทะเล

ที่มา: www.arcims.tmd.go.th/DailyDATA/NDVI.
ค่ าดัชนีผลต่ างและความปกติส่ งิ ก่ อสร้ าง (NDBI)
ค่าดัชนีที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิพื ้นผิวในเมืองและประเภทการใช้ ที่ดิน /
สิ่งปกคลุมดิน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจจับดาวเทียมที่นาเสนอความสัมพันธ์ ระหว่างชั น้
ความหนาแน่นของสิ่ งที่ สร้ างขึน้ และกลางคืน / กลางวัน LST ค่าเฉลี่ยที่มี พ ล็อตกระจาย ซึ่งใน
บางส่วนที่โดดเด่นของจุดภาพจะถูกนามาใช้ ซึ่งอิทธิพลจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่าง
ความหนาแน่นของพื ้นที่และอุณหภูมิอย่างถูกต้ อง NDBI ถูกนามาใช้ และค่าเฉลี่ยของ NDBI และ
อุณหภูมิที่สอดคล้ องกันตามช่วงเวลา Dousset และ Gourmelon (2003)

โดย

NIR =
SWIR =
NDBI =

การสะท้ อนในช่วงคลื่นอินฟราเรดใกล้ (%)
การสะท้ อนในช่วงคลื่นอิรฟราเรดคลื่นสัน้ (%)
SWIR – NIR / SWIR + NIR
สมการที่ (1 - 7)
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ค่ าดัชนีผลต่ างความชืน้ ของนา้ (NDWI)
(USGS. 2016) ดัชนีความต่างของความชื น้ ของน ้า (NDWI) ของการดูดซึมนา้
ในน ้าและน ้าในพื ้นดินจากช่วงคลื่นที่ตาเปล่าไม่สามารถมองเห็นได้ ในช่วงคลื่น NIR / SWIR โดยที่
ค่า NDWI ต่าจะบ่งชี ้ถึงปริมาณน ้าในพืชน้ อย หรื อพืชนันแห้
้ ง
NIR = การสะท้ อนในช่วงคลื่นอินฟราเรดใกล้ (%)
GREEN =
การสะท้ อนในช่วงคลื่นสีเขียว (%)
โดย NDWI = GREEN – NIR / GREEN + NIR
สมการที่ (1 - 8)
ทฤษฎีทางด้ านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการรั บรู้ ระยะไกล
ความหมายของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรื อ GIS คือ กระบวนการทางานเกี่ยวกับข้ อมูลในเชิง
พื ้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ กาข้ อมูลและสารสนเทศ ที่มีความสัมพันธ์กบั ตาแหน่งในเชิงพื ้นที่
ข้ อมูลและแผนที่ใน GIS เป็ นระบบข้ อมูลสารสนเทศที่อยู่ในรูปของตารางข้ อมูลและฐานข้ อมูลที่มี
ส่วนสัม พันธ์ กับข้ อมูลเชิงพื น้ ที่ (Spatial Data) ซึ่งรู ปแบบและความสัม พันธ์ ของข้ อมูลเชิงพื น้ ที่
ทังหลาย
้
จะสามารถนามาวิเคราะห์ด้วย GIS และทาให้ สื่อความหมายในเรื่ องการเปลี่ยนแปลงที่
สัมพันธ์กบั เวลาได้ เช่น การแพร่ขยายของโรคระบาด การเคลื่อนย้ ายถิ่นฐาน การบุกรุกทาลายป่ า
การเปลี่ยนแปลงของการใช้ พื ้นที่ ฯลฯ ข้ อมูลเหล่านี ้เมื่อปรากฏบนแผนที่จะทาให้ สามารถแปลและ
สื่อความหมายในการใช้ งานได้ ง่าย
(Institute Environmental Systems Research. 1995) ให้ ความหมายไว้ ว่ า GIS
ประกอบไปด้ วยระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และบุคลากร ซึ่งมี
หน้ าที่จัดการในสิ่ งต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกับการรวบรวมสารสนเทศที่ ต้องการ เพื่ อทาการแปลงเข้ า
จัด เก็ บ ในระบบ การปรั บ ปรุ ง การจัด การ การวิเคราะห์ และการแสดงสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์
เหล่านันในรู
้ ปแบบที่มีการอ้ างอิงพิกดั ทางภูมิศาสตร์ ได้ ตามต้ องการ
1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มีความแตกต่างจากระบบสารสนเทศอื่นๆ ในแง่ที่
สามารถท างานและวิเคราะห์ ข้อ มูล เชิ ง แผนที่ ไ ด้ ข้ อ มูล หรื อ ผลลัพ ธ์ จ ากการวิเคราะห์ มี พิ กัด
ภูมิ ศ าสตร์ ส ามารถอ้ างอิง ในเชิ ง ตาแหน่ง ได้ สามารถแสดงผลในรู ป แบบแผนที่ ซึ่งช่วยในการ
อธิ บายถึ งปรากฏการณ์ หรื อเหตุการณ์ ที่ เกิ ดขึน้ ได้ อ ย่างชัด เจน ระบบสารสนเทศภูมิ ศ าสตร์ มี
กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลอยูห่ ลายรูปแบบซึง่ มีรูปแบบหลักๆ ดังนี ้
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1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการใช้ ที่ดนิ
1.2.1. การนาเข้ าข้ อมูลสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การนาเข้ าข้ อมูลเชิงพื ้นที่
โดยการน าภาพดาวเที ย มที่ ผ่านการจ าแนกข้ อมูลซึ่งเป็ น ข้ อมูลแบบราสเตอร์ ให้ อยู่ในรู ป แบบ
เวกเตอร์ การนาเข้ าข้ อมูลเชิงคุณลักษณะ โดยการนาเข้ ามูลผ่านทางแป้นพิมพ์ซึ่งเป็ นข้ อมูลแสดง
ลักษณะของพื ้นที่ เช่น ประเภทการใช้ ที่ดนิ เป็ นต้ น
1.2.2. การปรับแต่งข้ อมูลการใช้ ที่ดินแต่ละประเภทให้ มีความถูกต้ อง โดยการ
แก้ ไขความคลาดเคลื่อนและการทับซ้ อนกันของจุดหรื อเส้ นในตาแหน่งเดียวกัน รวมถึงการปรับ
มาตราส่วนแผนที่และพิกดั แผนที่ให้ อยูใ่ นระดับเดียวกัน
1.2.3. การจัดการข้ อมูลการใช้ ที่ ดินแต่ละประเภท โดยสร้ างแฟ้ ม จัดเก็ บ แบ่ง
หมวดหมูป่ ระเภทการใช้ ที่ดนิ อย่างเป็ นระบบ ทาให้ สามารถเรี ยกใช้ ได้ สะดวกรวดเร็ว
1.2.4. การวิเคราะห์ ข้อมูลการเปลี่ ยนแปลงการใช้ ที่ดิน นาเข้ าประเภทการใช้
ที่ดิน มาทาการวิเคราะห์เชิงพื ้นที่ (Spatial Analysis) โดยใช้ วิธีการซ้ อนทับข้ อมูล (Overlay) แผน
ที่การใช้ ที่ดินระหว่างปี ที่นามาวิเคราะห์ จะทาให้ ได้ ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทการใช้ ที่ดินเพื่อ
ทราบถึงว่าพื ้นที่การใช้ ที่ดินแต่ละประเภท เพิ่มหรื อลดลงอย่างไร ในกรณี เพิ่มขึ ้น เป็ นการเปลี่ยน
มาจากที่ ดินประเภทใด และในกรณี ล ด เป็ นการเปลี่ ยนแปลงไปสู่การใช้ ที่ดินประเภ ทใด โดย
สามารถแสดงออกมาในรู ป ของตารางการปะปนระหว่างประเภทข้ อมูล และแผนที่ แสดงการ
เปลี่ยนแปลง ทาให้ ทราบลักษณะการเปลี่ยนแปลงแต่ละช่วงเวลา
การสารวจจากระยะไกล ( Remote sensing)
(สุรภี อิงคากุล. 2548) “ระบบสัมผัสระยะไกล” เป็ นวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ใช้
ในการจาแนกหรื อวิเคราะห์วตั ถุเป้าหมายโดยไม่มีกี่สมั ผัสโดยตรง การเก็บข้ อมูลใช้ พลังงานรังสี
แม่เหล็กไฟฟ้า เช่น แสง ความร้ อน คลื่นวิทยุ เป็ นตัวการในการสารวจเป้าหมาย
คาว่า รี โมทเซนซิ่ง (Remote Sensing) เป็ นประโยคที่ประกอบขึ ้นมาจากการรวม 2
คา แยกออกได้ ดงั นี ้ คือ Remote = ระยะไกล และ Sensing = การรับรู้ จากการรวมคา 2 คาเข้ า
ด้ วยกัน คาว่า "Remote Sensing" จึงหมายถึง "การรับรู้จากระยะไกล" โดยนิยามความหมายนี ้ได้
กล่าวไว้ ว่า “เป็ นการสารวจตรวจสอบคุณสมบัติสิ่งใดๆ ก็ตาม โดยที่มิได้ สมั ผัสกับสิ่งเหล่านันเลย”
้
ดังนันค
้ าว่า "Remote Sensing" จึงมีความหมายที่นิยมเรี ยกอย่างหนึ่งว่า การสารวจจากระยะไกล
โดยความหมายรวม รี โมทเซนซิ่ง จึงจัดเป็ นวิทยาศาสตร์ และศิลปะการได้ มาซึง่ ข้ อมูลเกี่ยวกับวัตถุ
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พื ้นที่ หรื อปรากฏการณ์ จากเครื่ องมือบันทึกข้ อมูล โดยปราศจากการเข้ าไปสัมผัสวัตถุเป้าหมาย
ทังนี
้ ้ อาศัยคุณสมบัตขิ องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็ นสื่อในการได้ มาของข้ อมูลใน 3 ลักษณะ คือ
- คลื่นรังสี (Spectral)
- รูปทรงสัณฐานของวัตถุบนพื ้นผิวโลก (Spatial)
- การเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา (Temporal)
การสารวจจากระยะไกล ( Remote sensing) เป็ นวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแขนงหนึ่ง
ที่ใช้ ในการ บ่งบอก จาแนก หรื อ วิเคราะห์คุณ ลักษณะของวัตถุต่าง ๆ โดยปราศจากการสัม ผัส
โดยตรง Remote sensing เป็ นศัพท์เทคนิค ที่ใช้ เป็ นครัง้ แรกในประเทศสหรัฐอเมริ กา ในปี พ.ศ.
2503 ซึง่ มีความหมายรวมถึง การทาแผนที่ การแปลภาพถ่าย ธรณีวิทยาเชิงภาพถ่าย เป็ นต้ น
ลักษณะของภาพถ่ ายดาวเทียม
ระบบบันทึกข้ อมูลแบบ Thematic Mapper TM
(ส านั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย แห่ ง ชาติ . 2543) เสนอว่ า ระบบ TM (Thematic
Mapper) ซึ่งได้ รับการปรับปรุ งให้ มี รายละเอียดดีกว่าระบบ MSS (Multispectral scanner) โดย
เพิ่มความสามารถในการบันทึกระดับการแผ่รังสีจากพื ้นโลกในแต่ละช่วงคลื่นดีขึ ้นและมีช่วงคลื่น
แคบลง ทาให้ มีความสามารถในการแยกแยะวัตถุต่างๆ ดีขึ ้น ประกอบด้ วยระบบบันทึกข้ อมูล 2
ส่วน ได้ แก่
- ระบบบันทึกข้ อมูลหลายช่วงคลื่น (Multispectral) บันทึกข้ อมูลรวม 7 ช่วงคลื่น คือ ช่วง
คลื่นที่ตามองเห็น 3 ช่วงคลื่น ช่วงคลื่นอินฟราเรดใกล้ 1 ช่วงคลื่น ช่วงคลื่นอินฟราเรดคลื่นสัน้ 2
ช่วงคลื่น และช่วงคลื่นอินฟราเรดยาว (หรื ออินฟราเรดความร้ อน) 1 ช่วงคลื่น
- ระบบบัน ทึ ก ช่ ว งคลื่ น ยาว ( Panchromatic) บัน ทึ ก ข้ อ มู ล เพี ย งช่ ว งคลื่ น เดี ย วใน
ระหว่างช่วงคลื่นตามองเห็นและอินฟราเรดใกล้
1.1 ดาวเทียม LANDSAT 5 TM
ดาวเที ย ม LANDSAT 5 ระบบ Thematic Mapper (TM) เป็ นหนึ่ ง ในระบบบัน ทึ ก
ข้ อ มูล ที่ ติด ตัง้ อยู่ในดาวเที ย ม LANDSAT 5 ขึน้ สู่ว งโคจรวัน ที่ 1 มี น าคม ค.ศ.1986 ระบบTM
สามารถบันทึกข้ อมูลได้ 7 แบนด์ ดังตารางที่ 2 แบ่งออกเป็ น ช่วงคลื่นสีน ้าเงิน (0.54-0.52) ช่วง
คลื่นสีเขียว (0.52-0.60) ช่วงคลื่นสีแดง (0.63 -0.69) และช่วงคลื่นอินฟราเรดไกล (0.76-0.90)
รวม 4 แบนด์ ซึ่ง มี ค วามละเอี ยดเชิ งพื น้ ที่ 30 เมตร ช่วงคลื่ นอิ นฟราเรดกลาง (1.55-1.75 และ
2.08-2.35) 2 แบนด์ ความละเอียดเชิงพื ้นที่ 30 เมตร ช่วงคลื่นอินฟราเรดความร้ อน(Thermal-IR)
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1 แบนด์ ความละเอียดเชิงพื ้นที่ 120 เมตร ระบบการเก็บข้ อมูล 8 บิต (0-255) โดยจะโคจรกลับมา
ถ่ายภาพซ ้าตาแหน่งเดิมทุกๆ 16 วัน
ตาราง 5 ข้ อมูลการบันทึกช่วงคลื่นของดาวเทียม Landsat 5 TM
แบนด์ ความยาวคลื่น
(ไมโครเมตร)

ช่ วงคลื่น

ความละเอียด คุณลักษณะข้ อมูลแลนด์ แซต (TM)
เชิงพืน้ ที่ (เมตร)

1

0.45 - 0.52

Blue – Green

30

2

0.52 - 0.60

Green

30

3

0.63 – 0.69

Red

30

4

0.76 – 0.90

Near IR

30

5

1.55 – 1.75

Middle IR

30

6

10.40 – 12.50

Thermal IR

120

7

2.08 – 2.35

Middle IR

30

ตรวจสอบชายฝั่ง,ความแตกต่างหรื อ
แยกประเภทต้ นไม้ ชนิดผลัดใบและไม่
ผลัดใบออกจากกัน,หรื อแยกดินจาก
พืชพรรณต่าง
แสดงค่าการสะท้ อนพลังงานสีเขียว
จากพืชพรรณที่เจริ ญเติบโตเต็มที่,
ประเมินความแข็งแรงของพืช
แยกความแตกต่างการดูดกลืนคลอโร
ฟิ ลด์ในพืชพันธุ์ชนิดต่างๆ
ตรวจวัดปริ มาณมวลชีวภาพ,ความ
แตกต่างของน ้าและส่วนที่ไม่ใช่น ้า
ตรวจวัดความชื่นในพืช,ความ
แตกต่างระหว่างเมฆ หิมะและน ้าแข็ง
ตรวจสอบความแตกต่างของความ
ร้ อน,ความชื ้นในดิน
ตรวจสอบความร้ อนในน ้า,แยก
ประเภทแร่ธาตุและดิน

ที่มา: สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน), พ.ศ. 2559
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1.2 ดาวเทียม LANDSAT 8 OLI
เครื่ องมือตรวจวัดคลื่นแม่ เหล็กไฟฟ้า (Sensor) OLI/TIRS
แถบสเปกตรั ม ของเซ็ น เซอร์ Operational Land Imager OLI มี ลั กษณะที่ คล้ ายกั บ
Landsat 7 ETM + เซ็นเซอร์ จะทาให้ ประสิทธิภาพที่เพิ่มจากเครื่ องมือ Landsat ช่วงที่มองเห็นได้ ลึก
สีฟ้า (Band 1) การออกแบบเฉพาะสาหรับแหล่งน ้าและการตรวจสอบเขตชายฝั่ ง และช่องอินฟราเรด
ใหม่ (Band 9) การตรวจหาก้ อนเมฆ เซ็น เซอร์ ใหม่นีย้ ังมาพร้ อมกับ ข้ อมูลเกี่ ยวกับการแสดงตน
ของคุณสมบัติ เช่น เมฆน ้าและหิมะ
ในการศึกษาความสัมพันธ์ ของอุณหภูมิ พื น้ ผิวกับการใช้ ประโยชน์ ที่ดินครัง้ นี ป้ ระยุกต์ใช้
ดาวเทียมที่ มีความละเอียดทางข้ อมูลสูง คือมีการใช้ คลื่นอินฟราเรดความร้ อนมาใช้ ในการตรวจวัด
อุณหภูมิพื น้ ผิว คือใช้ ภาพจากดาวเทียม LANDSAT 5 TM และภาพจากดาวเทียม LANDSAT 8 OLI
เพื่อจาแนกการใช้ ที่ดิน คานวณอุณหภูมิพื ้นผิว และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทการใช้
ที่ดนิ และอุณหภูมิพื ้นผิวด้ วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ดาวเทียม LANDSAT 8 ระบบOLI ขึ ้นสู่วงโคจร เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
มีลกั ษณะการโคจรรอบโลกหนึ่งรอบในเวลา99 นาทีในแนวขัวโลกเหนื
้
อใต้ โดยประมาณ ที่ระดับ
ความสูงจากพื ้นโลกประมาณ 705 กิโลเมตร ถ่ายภาพในช่วงความยาวคลื่นต่างๆได้ แก่ ช่วงคลื่น
ใกล้ ชายฝั่ ง Coastal Aerosol (0.43-0.45) ช่วงคลื่นสีน ้าเงิน (0.45-0.51) ช่วงคลื่นสีเขียว (0.530.59) ช่วงคลื่นสีแดง (0.64-0.67) อินฟราเรดใกล้ (0.85-0.88) จานวน 1 ช่วงคลื่น และอินฟราเรด
คลื่ น สัน้ (1.57-1.65 และ 2.11-2.29) จ านวน 2 ช่ว งคลื่ น ความละเอี ย ดของจุด ภาพ 30 เมตร
ในช่วงคลื่นอินฟราเรดความร้ อน(Thermal IR) จานวน 2 ช่วงคลื่นความละเอียด 100 เมตร และ
ภาพขาวดา(Panchromatic) ความละเอียด 15 เมตร ระบบการเก็บข้ อมูล 16 บิต โคจรกลับมา
ถ่ายภาพซ ้าตาแหน่งเดิมทุก 16 วัน
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ตาราง 6 ข้ อมูลการบันทึกช่วงคลื่นของดาวเทียม Landsat 8 OLI
แบนด์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ความยาวคลื่น
(ไมโครเมตร)
0.43 – 0.45
0.45 – 0.51
0.53 – 0.59
0.64 – 0.67
0.85 – 0.88
1.57 – 1.65
2.11 – 2.29
0.50 – 0.68
1.36 – 1.38
10.60 – 11.19
11.50 – 12.51

ช่วงคลื่น

ความละเอียด
เชิ งพื้นที่ (เมตร)
Coastal Aerosol
30
Blue
30
Green
30
Red
30
Near IR
30
SWIR 1
30
SWIR 2
30
Panchromatic
15
Cirrus
30
Thermal IR (TIRS 1)
100
Thermal IR (TIRS 2)
100

ที่มา: สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) , พ.ศ. 2559
การจาแนกประเภทข้ อมูลภาพแบบกากับดูแล
(สุรภี อิงคากุล. 2548) การจาแนกประเภทข้ อมูลภาพแบบกากับดูแล (Supervised
Classification) เป็ นการจาแนกประเภทข้ อมูลการใช้ ที่ดิน/สิ่งปกคลุมดิน ที่มีขนตอนการก
ั้
าหนด
พื ้นที่ตวั อย่าง (Training Area) ของประเภทข้ อมูลทุกประเภท เพื่อนาข้ อมูลพื ้นที่ตวั อย่างมาทาการ
ประมาณค่าทางสถิติ ซึง่ การกาหนดพื ้นที่ตวั อย่างต้ องเลือกพื ้นที่ที่มีความหลากหลายและครบถ้ วน
มีความเป็ นหนึ่งเดียวกัน (Homogeneous) และครอบคลุมความผันแปรของข้ อมูลแต่ละชนิดดังนี ้
การเลือกพื น้ ที่ตัวอย่างในพื น้ ที่ แต่ละประเภทจึงควรมี ม ากกว่า 1 พื น้ ที่ และจัดกลุ่ม ข้ อมูลตาม
ค่าสถิติของแต่ละกลุ่ม ซึ่งวิธีที่ได้ รับความนิยมมากที่สุดคือการใช้ เทคนิค Maximum Likelihood
เป็ นวิธีที่มีความซับซ้ อนและใช้ พื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ จาแนกจากค่าความน่าจะเป็ นสูงที่สดุ
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กรรมวิธีในการจาแนกแบบกากับดูแล (Supervised Classification)
การศึกษาในครัง้ นี ้ใช้ ตวั จาแนกแบบความน่าจะเป็ นไปได้ สงู สุด (Maximum-Likelihood
Classifier) ซึ่งเป็ นวิธีการจ าแนกจุด ภาพที่ มี ความน่าจะเป็ น ไปได้ สูงสุด โดยจัดให้ อยู่ในกลุ่ม ที่
เหมาะสมของความน่าจะเป็ นไปได้ (Likelihood) โดยการนาค่าทางสถิติมาพิจารณาได้ แก่ ความ
แปรปรวนและค่าความแปรปรวนรวม ในการกาหนดประเภท โดยสมมติฐานว่าข้ อมูลจะมีการ
กระจายแบบปกติ (Normal Distribution) หลักการสาคัญ ของตัวจาแนกชนิดนีค้ ือ Scatter Plot
ของสิ่งปกคลุมดินแต่ละชนิดจะมีรูปร่างคล้ ายคลึงวงรี หลายวงซ้ อนกัน จะมีจดุ ศูนย์กลางร่วมกันที่
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มข้ อมูล โดยชุดข้ อมูลของวงรี นี ้เรี ยกว่า quiprobability Contours โดยการวางตัว
และขนาดของวงรี จะขึ ้นอยู่กับความแปรปรวนร่ วมของแบนด์ต่างๆ หากค่าของจุดภาพตกอยู่ใน
เส้ นชันความน่
้
าจะเป็ นของกลุม่ ใดก็จะเป็ นสมาชิกของกลุม่ นัน้
การจ าแนกตามวิธี การความน่าจะเป็ นมากที่ สุด (maximum likelihood) จะใช้ ค่าเฉลี่ ยและ
ความแปรปรวนร่ วมของข้ อมูลของแต่ละประเภทในการคาดคะเนความน่าจะเป็ นของแต่ละประเภท
(ภาพประกอบ 7) ซึง่ คล้ ายกับการสร้ างเส้ นระดับ (ภาพประกอบ 8) ของความน่าจะเป็ นของแต่ละประเภท
หลังจากนัน้ จะเปรี ยบเที ยบแต่ละจุดภาพที่ ต้องการจ าแนกกับความน่าจะเป็ นของแต่ละประเภทถ้ า
จุดภาพใดมีคา่ อยูใ่ นช่วงความถี่ของความน่าจะเป็ นประเภทใดมากที่สดุ ก็จะถูกจัดให้ อยูใ่ นประเภทนัน้

ภาพประกอบ 7 ความถี่ของความน่าจะเป็ น ในความหมายของความน่าจะเป็ นมากที่สดุ
ที่ ม า: ไลล์ เ ลซอล และ ไคร์ เ ฟอร์ (Lillesand Thomas M; และKiefer Ralph W.
1994)
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ภาพประกอบ 8 ลักษณะของตัวจาแนกแบบความน่าจะเป็ นไปได้ สงู สุด
ที่ ม า: ไลล์ เ ลซอล และ ไคร์ เ ฟอร์ (Lillesand Thomas M; และKiefer Ralph W.
1994)
การประเมินค่ าความถูกต้ อง (Accuracy Assessment)
คอนแกลตัน; และ กรี น (Congalton Russell G; และGreen Kass. 2008) กล่าวว่า
การประเมินความถูกต้ องของข้ อมูลจากการจาแนกประเภทข้ อมูลภาพ เปรี ยบเทียบกับข้ อมูลจาก
การส ารวจข้ อ มูล ภาคสนาม เพื่ อใช้ เป็ น ฐานในการอ้ างอิ ง ตรวจสอบค่าความถูก ต้ องของการ
วิเคราะห์ข้อมูลภาพดาวเทียม โดยใช้ ตารางคานวณค่าความผิดพลาด (Error Matrix ) ดังตารางที่
6 คานวณค่าความถูกต้ องของข้ อมูลที่ทาการจาแนกขาดหายไป (Produce’s Accuracy) คือค่า
ความถูกต้ องของแต่ละประเภทข้ อมูลที่จาแนกเปรี ยบเทียบกับข้ อมูลที่ตวั อย่างอ้ างอิง ประเภทนัน้
ทัง้ หมด (ผลรวมแนวตัง)้ ค่าความถูกต้ องของข้ อมูลที่ทาการจาแนกเกินมา (User’s Accuracy)
คือ ค่าความถูกต้ องของแต่ละประเภทข้ อมูลที่ จ าแนกถูกที่ เปรี ยบเที ยบกับข้ อมูลที่ จาแนกเป็ น
ประเภทนัน้ ทัง้ หมด (ผลรวมแนวนอน) และค่าความถูกต้ องทังหมด
้
(Overall Accuracy) คือ ค่า
ความถูกต้ องของข้ อมูล ทุกประเภทที่ จาแนกถูกต้ องเปรี ยบเที ยบกับข้ อมูลพื น้ ที่ ตวั อย่างอ้ างอิง
ทังหมด
้
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ตาราง 7 การประเมินค่าความถูกต้ องใช้ ตารางคานวณค่าความผิดพลาด
Classified Data

Reference Data (j =Columns )

(i= Rows)

1

2

k

Row Total (n1+)

1

n11

n12

n1k

n1+

2

n21

n22

n2k

n2+

k

nk1

nk2

nkk23

nk+

Column Total (n1+)

n+1

n+2

n+k

n

ที่มา : คอนแกลตัน; และ กรี น (Congalton Russell G; และGreen Kass. 2008)
สูตรคานวณ

เมื่อ

i
j
nii
njj
ni+
n+j
n

Produce’s Accuracy

=

User’s Accuracy

=

Overall Accuracy
=
คือ แถว
คือ คอลัมน์
คือ แถวที่ i คอลัมน์ที่ i
คือ แถวที่ j คอลัมน์ที่ j
คือ ผลรวมของแถว i
คือ ผลรวมของคอลัมน์ที่ j
คือ ผลรวมของแถวที่ n+j

𝒏𝒊𝒋
𝒏+𝒊
𝒏𝒊𝒊
𝒏𝒊+
∑𝒌
𝒊=𝟏 𝒏𝒊𝒊
𝒏

ภายหลังการจาแนกประเภทสิ่งปกคลุมดิน จาเป็ นต้ องมีการประเมินความถูกต้ อง
ของการจาแนก (Classification Accuracy Assessment) เปรี ยบเทียบผลที่ได้ จากการจาแนกกับ
แผนที่ที่ใช้ อ้างอิง ผู้วิเคราะห์ เป็ นผู้สร้ างขึน้ จากการส ารวจภาคสนามหรื อการนาภาพถ่ายทาง
อากาศมาใช้ โดยเลื อกสุ่ม ตัวอย่างเฉพาะบางบริ เวณในการเลือกจุดภาพเพื่ อทาการตรวจสอบ
ความถูกต้ อง ไม่ควรเลือกใช้ จดุ ภาพจากพื ้นที่ต้นแบบที่มาใช้ ในการจาแนกแบบกากับดูแลมาเป็ น
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พืน้ ที่สาหรับการตรวจสอบ (สรรค์ใจ กลิ่นดาว. 2550) จานวนจุดภาพเพื่อใช้ ในการสร้ างแผนที่
อ้ างอิงสาหรับการประเมินความถูกต้ องสามารถหาได้ จากสมการ
𝒁𝟐 (𝒑)(𝒒)

𝑵=
สมการที่ (1 – 9)
𝑬𝟐
โดยที่
p คือ ความถูกต้ องที่คาดหวังเป็ นร้ อยละ
q คือ 100-p
E คือ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
Z คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสาหรับช่วงความเชื่อมัน่ ที่ ต้ องการ
จากนันน
้ าผลของการวิเคราะห์สร้ างเมทริ กซ์ความคลาดเคลื่อน (Error Matrix) หรื อเมทริกซ์
ของความสับสน (Confusion Error Matrix) ที่สร้ างขึ ้นจะมีจานวนแถวและสดมภ์เท่ากับจานวน
ประเภทการใช้ ที่ดนิ ที่จะทาการตรวจสอบ จากตารางที่ 7 และ 8 ค่าที่ได้ จากการประเมินความ
ถูกต้ องสามารถจาแนกได้ ดงั นี ้
ตาราง 8 ตัวอย่างเมทริ กซ์ความคลาดเคลื่อนแผนที่ที่ถกู ประเมิน
ประเภท
การใช้ ท่ ดี นิ พืน้ ที่เมือง
พื ้นที่เมือง
150
พืชไร่
ทุง่ หญ้ า
33
แหล่งน ้า
3
ป่ าไม้
23
ที่รกร้ าง
39
รวม
248

พืชไร่
21
730
121
18
81
8
979

ที่มา: สรรค์ใจ กลิ่นดาว, 2550

ทุ่งหญ้ า แหล่ งนา้ ป่ าไม้ ที่รกร้ าง รวม
7
17
30
225
93
14
115
21
973
23
54
43
594
320
11
8
3
126
83
12
4
13
483
350
15
3
11
191
115
541
134
555
225
2,592
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ตาราง 9 แสดงความถูกต้ องของการจาแนกประเภทสิ่งปกคลุมดินรวม (Overall Accuracy)

ประเภทสิ่งปกคลุมดิน
พืน้ ที่เมือง
พืชไร่
ทุ่งหญ้ า
แหล่ งนา้
ป่ าไม้
ที่รกร้ าง

Producer’s Accuracy (%)
(150/248)*100=60
(730/979)*100=75
(320/451)*100=71
(83/134)*100=62
(350/555)*100=63
(115/225)*100=51

User's Accuracy (%)
(150/225)*100=67
(730/973)*100=75
(320/594)*100=54
(83/126)*100=66
(350/483)*100=73
(115/191)*100=62

Overall Accuracy = (150+730+320+83+350+115)/2,592 = 67%
ที่มา: สรรค์ใจ กลิ่นดาว, 2550
(สรรค์ใจ กลิ่ น ดาว. 2550) ค่าความถูกต้ องของผู้ผลิ ต (Producer's Accuracy ) เป็ น
ค่าที่แสดงให้ เห็นถึงความผิดพลาดของจุดภาพที่สนใจ ถูกจาแนกเป็ นข้ อมูลประเภทอื่น คานวณ
โดย นาผลรวมของจุดภาพที่จาแนกถูกต้ องในชันข้
้ อมูล หารด้ วยจานวนจุดภาพทัง้ หมดของชัน้
คูณด้ วย 100 เพื่อให้ ได้ ผลลัพธ์ในรูปร้ อยละ
ค่า ความถูก ต้ อ งส าหรั บ ผู้ใ ช้ ง าน (User’s Accuracy or Commission Error) เป็ น การ
ประเมินค่าความคลาดเคลื่อนเนื่องจากการถูกจัดเข้ ากลุ่มหรื อความผิดพลาดของข้ อมูลที่ทาการ
จาแนกเกิ น พิจ ารณาจากจุดรวมที่ ถูกต้ องในแต่ละประเภทของการใช้ ป ระโยชน์ ที่ดินหารด้ วย
จานวนจุดรวมที่ได้ จากการจาแนกจริง
ค่าความถูกต้ องของการจาแนกรวม (Overall Accuracy) เป็ นค่าที่แสดงถึงความถูกต้ อง
ทังหมดของการจ
้
าแนก คานวณโดยนาผลรวมของจุดภาพที่จาแนกถูกต้ องหารด้ วยจานวนจุดภาพ
ทังหมด
้
ในการศึกษาครัง้ นี ้ได้ อาศัยแนวคิดพืน้ ฐานของระบบการจาแนกการใช้ ที่ดิน/สิ่งปกคลุมดิน ของ
(กรมพัฒ นาที่ดิน . 2555) เพื่ อกาหนดระบบการจาแนกการใช้ ประโยชน์ ที่ดินในระดับที่ 1 และ
ระดับที่ 2 เพื่อให้ ได้ การใช้ ที่ดนิ ที่มีความละเอียดถูกต้ องและน่าเชื่อถือมากที่สดุ
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MICE CITY เมืองพัทยา
(ดุษฎี ช่วยสุข. 2558) กล่าวว่า ไมซ์ซิตี ้ คือเมืองที่มีศกั ยภาพและความพร้ อมในการเป็ น
จุดหมายปลายของการท่องเที่ยวในรูปแบบไมซ์โดยเมืองนี ้จะต้ องมีศกั ยภาพในการรองรับการจัด
กิจ กรรมไมซ์ ใน 4 กิ จ กรรมที่ เกี่ ยวข้ อง คือการประชุม องค์กร การท่องเที่ ยวเพื่ อเป็ นรางวัล การ
ประชุมนานาชาติและการแสดงสินค้ า/นิทรรศการ รวมถึงสามารถรองรับผู้เข้ าร่ วมงานในแต่ละ
ประเภทได้ อย่างเต็มศักยภาพของเมือง โดยมีศกั ยภาพในการเป็ นไมซ์ซิตี ้ทัง้ 6 ด้ าน ดังนี ้
1. ด้ านโครงสร้ างพื น้ ฐาน เป็ นการพิจารณาศักยภาพด้ านความทันสมัยของโครงสร้ าง
พืน้ ฐานด้ านการคมนาคมขนส่ง สภาพแวดล้ อมโดยรอบของเมืองเอือ้ ต่อการจัดกิจกรรมไมซ์ใน
ระดับชาติและนานาชาติเดินทางสะดวกสบาย กล่าวว่า สามารถเชื่อมโยงภายในเมืองได้ อย่าง
ทัว่ ถึง(แสนดี สีสทุ ธิโพธิ์. 2559) รวมทังระบบการสื
้
่อสารและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้ องกับการจัดงาน
2. ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก ด้ านผู้วิจัยได้ ศึกษาจากผลการศึกษาของ ตาลชองซู ,
(Tan Cheong Su Richard. 2007) กล่าวว่า เมืองที่ จะเป็ นจุดหมายปลายทางของอุตสาหกรรม
ไมซ์จะต้ องมีสิ่งอานวยความสะดวกที่สามารถรองรับการจัดกิจกรรมไมซ์เป็ นศูนย์กลางการจัด
ประชุมและนิทรรศการ และการเป็ นศูนย์ กลางของการค้ าและการลงทุน รวมทังมี
้ ความพร้ อมของ
สถานที่จดั งานและคุณภาพของสิ่งอานวยความสะดวก (มนัส ชัยสวัสดิ และคณะ. 2552) จะต้ อง
มี ก ารเพิ่ ม สิ่ งอานวยความสะดวกเพื่ อรองรับ อุต สาหกรรมไมซ์ ที่มี ก ารขยายเพิ่ ม ขึน้ โดยที่ ก าร
ให้ บริ ก ารด้ านที่ พั ก สถานที่ จัด งาน และสาธารณู ป โภคต่ า งๆ เพี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการ
(สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ. 2556)
3. ความมัน่ คงและปลอดภัย จากการศึกษาพบว่า ในด้ านความมัง่ คงและปลอดภัยของ
ประเทศไทยได้ ให้ ความสาคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยในอุตสาหกรรมไมซ์ ให้ บริการจัดงาน ผู้
ออกงาน และผู้ให้ บริ การอื่นๆ จัดทานโยบายความปลอดภัยที่ครอบคลุมทุกส่วนงาน (สานักงาน
ส่งเสริ มการจัดประชุมและนิทรรศการ. 2556 ) พร้ อมทัง้ มี การดาเนินกิจกรรมที่ เกี่ ยวข้ องกับภัย
คุกคาม ความเสี่ยงและอันตรายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการรักษาความปลอดภัย (ภูริวจั น์ เดชอุ่ม.
2553)
4. การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่อยู่ในท้ องถิ่น ในการพัฒนาเมืองให้ มี
ศักยภาพสู่การเป็ นไมซ์ซิตี ้ จะต้ องมีการสนับสนุนในด้ านนโยบาย ด้ านบุคลากร ด้ านงบประมาณ
ที่มาจากหน่วยงานภาครัฐ รวมทังมี
้ การสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดของงานแสดงสินค้ าหรื อ
งานไมซ์ อื่ น ๆ พร้ อมกับ การให้ ค วามเชื่ อ มั่น ต่อ ผู้จัด งาน และนอกจากนี ก้ ็ จ ะต้ อ งมี ก ารจั ด ตัง้

40
หน่วยงานที่รับผิดชอบและส่งเสริ มอุตสาหกรรมไมซ์ในระดับท้ องถิ่น และความร่ วมมือทางด้ าน
วิชาการจากสถานบันการศึกษาในท้ องถิ่น (เทวีวรรณ ปทุมพร. 2548)
5. ภาพลักษณ์ และสิ่งดึงดูดใจ ในการที่จะพัฒ นาเมื องให้ เป็ นไมซ์ซิตี ้ จะต้ องคานึงถึง
ภาพลักษณ์ของเมือง มีการกาหนดตาแหน่งทางการตลาดของเมือง ให้ อยู่ในรูปแบบของไมซ์แต่ละ
ประเภท เช่น เมืองแห่งการจัดประชุมสัมมนา เมืองแห่งการท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล และเมืองแห่ง
งานแสดงสินค้ า/นิทรรศการโดยการนาจุดเด่นของตนเองมาปรับปรุงและพัฒนา ซึ่งรวมไปถึงการ
พัฒนาให้ เป็ นเมืองศูนย์กลางทางด้ านการค้ า การลงทุน หรื อเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่สามารถพัฒนา
ไปสู่การเป็ นนครแห่งไมซ์ในรูปแบบอื่นๆ และมีการพัฒนาและปรับปรุงภาพลักษณ์ ของไมซ์ซิตี ้ให้
มีความยัง่ ยืนด้ วยการนาแนวคิดและการปฏิบตั ไิ ปสู่ผ้ จู ดั งานประชุมหรื อผู้จดั งานประเภทอื่นๆ เพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ในอนาคต พร้ อมกับการมีสิ่งดึงดูดใจและแหล่ง
ท่องเที่ยวในพืน้ ที่ (ปรับปรุ งจาก (ณัฐกานต์ รองทอง. 2552 ) และการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
ก่อนและหลังเข้ าร่วมกิจกรรม (มนัส ชัยสวัสดิ์ และคณะ. 2552)
6. บุคลากรด้ านไมซ์ (แสนดีสี สุทธิ โพธิ์ .2559) กล่าวว่าบุคคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์
จะต้ องเป็ นผู้ที่มีความเป็ นมืออาชีพสูงและมีทกั ษะในการให้ บริการที่มีคณ
ุ ภาพ สามารถให้ บริการ
ครอบคลุมและช่วยเหลือในการวางแผนให้ กับนักท่องเที่ยว) มีคณ
ุ สมบัติด้านการตอบสนองด้ วย
ความพร้ อมและเต็มใจให้ บริ การ ความน่าเชื่อถือ และความสามารถทางวิชาการและการบริ การ
(วิโรจน์ ระจิตดารง. 2554 ) พร้ อมกับมีการกระตุ้นการพัฒ นาบุคลากรไมซ์/สร้ างหลักสูตรการ
เรี ยนด้ านไมซ์
พัทยาเป็ นอีกหนึง่ เมืองที่ได้ ชื่อว่าเป็ น "เมืองแห่งไมซ์" ด้ วยที่พกั หลากหลายระดับ สถานที่
จัดการประชุม และสถานที่จดั งานประชุมและท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัลมากมาย รวมไปถึงศูนย์จดั
แสดงนิทรรศการ 3 แห่งที่สะดวกสบาย และสามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามความต้ องการ พร้ อมกันนี ้
ยังได้ รับการออกแบบโดยคานึงถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็ นหลัก สาหรับการ
จัดงานอีเวนต์ธุรกิจครบวงจร ผู้จดั งานจากต่างประเทศสามารถใช้ ประโยชน์ได้ ในราคาที่ค้ มุ ค่าบน
ทาเลสาคัญ ที่สวยงาม ไม่ว่าจะเป็ นโรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี ้ จอมเทียน แอนด์ คอนเวนชัน่ เซน
เตอร์ ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก และศูนย์การประชุมและแสดงสินค้ าพัทยา (PEACH) มี
พื ้นที่รวมทังหมดกว่
้
า 6,500 ตร.ม. ปั จจุบนั พัทยากลายเป็ นเมืองแห่งไมซ์ชนน
ั ้ าของประเทศไทย
รวมถึงภูมิภาคอาเซียน ไม่ว่าจะเป็ นการจัดแพ็คเกจพิเศษสาหรับแขกต่างชาติและงานอีเวนต์ที่
ส าคั ญ หลากหลายงาน อาทิ Asia-Pacific Advertising Festival งานมั น นี่ เอ็ ก ซ์ โ ปที่ จั ด โดย
นิตยสาร Money & Banking และการประชุมระดับโลกเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ ด้ วยสิ่งอานวย
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ความสะดวกที่ได้ รับรางวัล การันตี โอกาสที่ ไม่สิน้ สุดในการจัดกิ จกรรมเชิงสร้ างสรรค์ และการ
บริ การแบบไทย เป็ นเพียงเหตุผลบางส่วนที่ผ้ จู ดั งานนิยมเลือกพัทยาเป็ นจุดหมายหลักสาหรับการ
ติดต่อธุรกิจและการท่องเที่ยวเพื่อความเพลิดเพลิน และการจัดงานอีเวนต์ธุรกิจที่ประสบความสาเร็ จ
ด้ วยดีและเป็ นที่จดจา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
(เอกลักษณ์ สลักคา. 2553) ประยุกต์ใช้ ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT 5 TM มา
ประมาณค่าอุณหภูมิพื ้นผิวที่ดินจากพื ้นที่ที่มีการใช้ ที่ดนิ และสิ่งปกคลุมดินประเภทต่างๆ ตลอดจน
วิเคราะห์ ห าความสัม พันธ์ ระหว่างอุณ หภูมิ พื น้ ผิ วที่ ดิน และประเภทการใช้ ที่ดิน โดยนาข้ อมูล
ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT 5 บันทึกข้ อมูลในรู ปแบบข้ อมูลเชิงตัวเลข จาแนกการใช้ ที่ ดินและ
สิ่งปกคลุมดิน หาค่าเกี่ยวกับอุณหภูมิพื ้นผิว ในการศึกษาครัง้ นี ้ ประกอบด้ วย ขันตอนการปรั
้
บแก้
ข้ อมูลภาพถ่ายดาวเทียม วิเคราะห์อุณหภูมิพืน้ ผิว และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างอุณหภูมิ
พื ้นผิวที่ดินและประเภทการใช้ ที่ดิน ทังจากข้
้
อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและการสารวจในภาคสนาม
ผลการศึกษาพบว่า อุณหภูมิพื ้นผิวในเขตพื ้นที่อยู่อาศัย พื ้นที่เปิ ดโล่งและพื ้นที่ถูกเผา มีอณ
ุ หภูมิ
พื ้นผิวที่สงู กว่าในเขตพื ้นที่แห่ลงน ้าและป่ าไม้ นอกจากนี ้อุณหภูมิพื ้นผิวที่ดินที่ได้ จากการประมาณ
ค่าและการตรวจวัดในภาคสนามนันมี
้ ความสัมพันธ์กนั ค่อนข้ างมาก
(ดนตรี ศุทธินี. 2552) ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างอุณหภูมิ พืน้ ผิว และรูปแบบการใช้
ที่ดินจากข้ อมูลการสารวจระยะไกล ในแอ่งเชียงใหม่ -ลาพูน เพื่อเปรี ยบเทียบอุณหภูมิพื ้นผิวที่ดิน
จากคลื่ น อิ น ฟราเรดความร้ อนของข้ อ มู ล ดาวเที ย ม LANDSAT กั บ อุ ณ หภู มิ พื น้ ผิ ว ที่ ไ ด้ จ าก
แบบจาลองสภาพอากาศ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเภทการใช้ ที่ดินและอุณหภูมิพื ้นผิวโดย
ใช้ ข้อมูลดาวเทียม LANDSAT 7 ETM+ และ LANDSAT 5 TM ใน พ.ศ.2545 และ พ.ศ. 2549 เพื่อ
จาแนกการใช้ ที่ดิน คานวณอุณหภูมิพืน้ ผิว และเปรี ยบเทียบอุณหภูมิพื ้นผิว จากข้ อมูลดาวเทียม
กับแบบจาลอง MM5 ด้ วยการวิเคราะห์ทางสถิติและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างประเภท
การใช้ ที่ดิน และอุณ หภูมิพื น้ ผิวด้ วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่าไม่มี ความ
แตกต่างกันมาก ระหว่างอุณหภูมิพื ้นผิวจากข้ อมูลดาวเทียมกับแบบจาลอง MM5 และมีรูปแบบ
การกระจายตัวของอุณหภูมิเชิงพื ้นที่ที่เหมือนกัน จึงมีความน่าเชื่อถือในด้ านความถูกต้ องในด้ าน
ความสัมพันธ์ ระหว่างประเภทการใช้ ที่ดิน และอุณหภูมิพื ้นผิว พบว่าวัตถุที่เป็ นป่ าไม้ ผลัดใบและ
น ้าลึกมีอณ
ุ หภูมิพื ้นผิวต่าที่สดุ และพื ้นที่ชมุ ชนเมือง หน้ าดินเปิ ดต่างๆ และพื ้นที่ถกู เผามีอณ
ุ หภูมิ
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พื ้นผิวสูงที่สุด พบว่าอุณหภูมิพื ้นผิวเปลี่ยนแปลงแบบผกผันกับปริ มาณของน ้าหรื อความชื ้นพืชที่
ปกคลุมดิน และระดับความสูงของการใช้ ที่ดนิ แต่ละประเภท
(โกมลวีระเกตุ. กนกวรรณ. 2541) ทาการศึกษาค่าอุณหภูมิพื ้นผิว ค่าดัชนีพืชพรรณ โดย
ใช้ ข้ อ มู ล การใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น และสิ่ ง ปกคลุ ม ดิ น ที่ ค านวณได้ จ ากข้ อ มู ล LANDSAT 5 TM
สามารถใช้ ประเมินการเกิดปรากฎการณ์ เกาะความร้ อนของเมืองในกรุ งเทพมหานคร ได้ โดยหา
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าอุณหภูมิพื ้นผิว และค่าดัชนีพื ชพรรณของพื ้นที่การใช้ ประโยชน์ที่ดินและ
สิ่งปกคลุมดิน 9 ประเภท จากการศึกษาพบว่า ค่าดัชนีพื ชพรรณมีความสัมพันธ์ แบบผกผันกับ
อุณ หภูมิ พื น้ ผิว นอกจากนีค้ ่าดัชนี พื ชพรรณและอุณ หภูมิ พื น้ ผิวยังแปรผันไปตามลักษณะและ
คุณสมบัติของพื ้นผิวที่ปกคลุมด้ วย โดยพื ้นที่ที่มีพืชปกคลุ มสูงจะมีค่าดัชนีพืชพรรณสูง และมีค่า
อุณหภูมิพื ้นผิวต่า ในขณะพื ้นที่ก่อสร้ างและพื ้นที่เปิ ดโล่งจะมีคา่ ดัชนีพืชพรรณต่าและมีอณ
ุ หภูมิ
พื ้นผิวสูง ดังนัน้ การลดลงของพืชพรรณ และการเพิ่มขึ ้นของพืน้ ที่ก่อสร้ างจะมีผลทาให้ อณ
ุ หภูมิ
พื ้นผิวสูงขึ ้น
Xiao et al. (2008) ทาการศึกษาอุณหภูมิพื ้นผิว ของเมืองปั กกิ่ง สาธารณรัฐประชาชน
จีน โดยการศึกษาได้ นาอุณหภูมิพื ้นผิว มาทาการหาความสัมพันธ์ กับลักษณะทางชีววิทยา และ
ประชากรของเมืองปั กกิ่งที่มีการเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยใช้ ข้อมูลดาวเทียม LANDSAT 5 TM
มาประยุกต์ใช้ ในการศึกษาร่ วมกั บข้ อมูลความสูงของอาคารที่คานวณจากเงาอาคารในข้ อมูล
ดาวเทียม SPOT Panchromatic และความหนาแน่นของประชากร โดยจาแนกการใช้ ที่ดินด้ วยวิธี
ความเป็ นไปได้ มากที่สดุ มีประเภทการใช้ ที่ดนิ 7 ประเภท คือ ถนน หน้ าดินเปิ ด ป่ าไม้ แหล่งน ้า สิ่ง
ปลูกสร้ างหนาแน่นน้ อย สิ่งปลูกสร้ างหนาแน่นมาก และพืน้ ที่เกษตรกรรม การคานวณอุณหภูมิ
พื ้นผิวมีความซับซ้ อนมากกว่าโดยมีการปรับแก้ คา่ การเปล่งรังสีจากบรรยากาศ และนาค่าดัชนีพืช
แบบปรับความแตกต่าง (NDVI) มาปรับค่าการเปล่งรังสีของดิน และพืชผล จากการศึกษาพบว่า
อุณหภูมิพื ้นผิวมีความสัมพันธ์กบั การใช้ ที่ดินในทิศทางเดียวกันสาหรับการใช้ ที่ดินประเภทสิ่งปลูก
สร้ างหนาแน่นน้ อย สิ่งปลูกสร้ างหนาแน่นมาก อาคารที่มีความสูงมาก ความหนาแน่นประชากร
มีความสัมพันธ์ผกผันกับป่ าไม้ พื ้นที่เกษตรกรรม และ แหล่งน ้า
Chen et al. (2006) ศึกษาเรื่ องการประยุกต์ใช้ ข้อมูลการสารวจระยะไกล เพื่อวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดปรากฏการณ์เกาะความร้ อนของเมืองกับการเปลี่ยนแปลงของการใช้
ประโยชน์ ที่ดินและสิ่ งปกคลุม ดิน เพื่ อศึกษาการเกิ ดปรากฏการณ์ เกาะความร้ อนของเมื องใน
จังหวัด กวงดอง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนสัมพันธ์กับการใช้ ประโยชน์ที่ดิน/สิ่งปกคลุมดิน
และค่าดัชนีต่างๆ โดยใช้ ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเชิงตัวเลข LANDSAT ระบบ TM และ ETM+
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พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2543 หาค่าอุณหภูมิพืน้ ผิว โดยใช้ ค่าเชิงตัวเลขของช่วงคลื่นความร้ อน เข้ า
สมการท านาย และจ าแนกประเภทข้ อ มูล ภาพจากดาวเที ย มแบบก ากับ ดูแ ล โดยใช้ เทคนิ ค
Maximum Likelihood นามาวิเคราะห์ร่วมกับดัชนีพืชพรรณ (NDVI) ดัชนีแหล่งน ้า (NDWI) ดัชนี
พื น้ ที่ ว่า งเปล่า (NDBal) และดัช นี สิ่ ง ก่ อ สร้ าง (NDBI) พบว่า พื ช พรรณ (NDVI) ดัช นี แ หล่ง น า้
(NDWI) ดัชนี พืน้ ที่ว่างเปล่า (NDBal) มีความสัมพันธ์ แบบผกผันกับค่าอุณหภูมิพื ้นผิว ส่วนดัชนี
สิ่งก่อสร้ าง (NDBI) มีความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกันกับค่าอุณหภูมิพื ้นผิว
จากการศึ ก ษาเอกสาร แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ การใช้ ที่ ดิ น และ
ปรากฏการณ์ เกาะความร้ อนของเมือง พบว่าการเปลี่ยนแปลงของการใช้ ที่ดินส่วนใหญ่ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางระบบนิเวศ เป็ นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเป็ นส่วนใหญ่ เป็ นปั จจัยที่สาคัญ
ต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณ หภูมิที่มีความสอดคล้ องกับงานวิจยั ในครัง้ นี ้ ในด้ านของการศึกษา
ลักษณะเชิงพื น้ ที่ และปั จจัยที่ เป็ นสาเหตุข องการเกิดปรากฏการณ์ เกาะความร้ อนของเมื อง ที่
ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อสภาพแวดล้ อมของพืน้ ที่ ดังนันในการศึ
้
กษาครัง้ นีท้ าการศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงของพื ้นที่ จนถึงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิพื ้นผิวและสัดส่วนการใช้
ที่ดนิ ในพื ้นที่ การหาค่าอุณหภูมิความร้ อนที่เปลี่ยนแปลงไปจากการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ เดิม
การศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับปรากฏการณ์ เกาะความร้ อนของเมือง แสดงให้ เห็นว่า
การเปลี่ ยนแปลงพื น้ ที่ไปสู่ความเป็ นเมืองที่ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ ที่ดินไปอย่างหลาย
รูปแบบ เช่นพื ้นที่สีเขียวภายในเมืองลดลง โดยในงานวิจยั ที่ผ่านมาพบว่าในกระบวนการวิจยั ส่วน
ใหญ่ ทาการวิเคราะห์ข้อมูล จากภาพถ่ายดาวเทียมเป็ นวิธีการที่นิยม และสามารถนาไปใช้ เพื่ อ
ศึกษาความสัมพันธ์ของอุณหภูมิกบั การเปลี่ยนแปลงการใช้ ที่ดนิ ได้ อย่างเหมาะสมต่อไป
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการดาเนินการศึกษาครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ จดั ดาเนินการตามขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
1. ข้ อมูลที่ใช้ ในการศึกษา
2. เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษา
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
4. การจัดข้ อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
ข้ อมูลที่ใช้ ในการศึกษา
ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
- เอกสาร บทความ งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องและข้ อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
- ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 5 TM พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2555 และภาพถ่ายจากดาวเทียม
Landsat 8 OLI พ.ศ. 2559
ตาราง 10 ข้ อมูลภาพถ่ายดาวเทียมที่ใช้ ในการศึกษา
ดาวเทียม
Landsat 5 TM

วัน / เดือน / ปี
วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2550
วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2555

Landsat 8 OLI

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
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ข้ อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary Data)
- ข้ อมูลที่ได้ จากการลงภาคสนาม
เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษา
อุปกรณ์
1. เครื่ องคอมพิวเตอร์
2. เครื่ องพิมพ์
3. กล้ องถ่ายภาพ
4. เครื่ องมือหาค่าพิกดั ทางภูมิศาสตร์ GPS (Garmin GPS Navigator eTrex 10)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ArcGIS V.10.3)
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเตรี ยมข้ อมูลเบือ้ งต้ น
- รวบรวมข้ อ มูล จาก เอกสาร บทความ งานวิจัย ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ น าไปเป็ น ข้ อ มูล
เบื ้องต้ นเป็ นแนวทางศึกษา
- รวบรวมข้ อมูลทางด้ านปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ที่มีผลต่อการใช้ ที่ดิน มีผลต่อการเกิด
ปรากฏการณ์เกาะความร้ อนของเมือง
- คัดเลือกข้ อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat 5 TM และภาพถ่ายจากดาวเทียม
Landsat 8 OLI ในบริเวณพื ้นที่ศกึ ษา โดยเลือกข้ อมูลที่ปราศจากเมฆปกคลุม
- ท าการลงส ารวจภาคสนาม โดยการบัน ทึ ก ด้ วยกล้ องถ่ า ยภาพ เพื่ อ ประกอบ
การศึกษาการใช้ ที่ดนิ บริเวณพื ้นที่ศกึ ษา
การจัดข้ อมูล และการวิเคราะห์ ข้อมูล
การเตรี ยมข้ อมูล
ในการศึกษาครัง้ นี ้เป็ นการศึกษา การวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม ด้ วยการใช้ ข้อมูลภาพ
ถ่ า ยดาวเที ย ม Landsat 5 TM Path 129 Row 51 บั น ทึ ก ภาพเมื่ อ วั น ที่ 27 มกราคม 2550
Landsat 5 TM Path 129 Row 51 บัน ทึก ภาพเมื่ อ วัน ที่ 12 มกราคม 2555 จ าแนกความถี่ ของ
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ภาพออกเป็ นทังหมด
้
7 แบนด์ช่วงคลื่นที่นามาใช้ ในการศึกษาคือ ช่วงคลื่นแบนด์ 1, 2, 3, 4, 5, 7
เพื่อทาการจาแนกการใช้ ประโยชน์ที่ดิน, สิ่งปกคลุมดิน โดยมีรายละเอียดภาพ 30 X 30 เมตร และ
ช่วงคลื่นความร้ อน (Thermal Infrared) แบนด์ 6 เพื่อใช้ ในการวิเคราะห์และสร้ างแผนที่เชิงความ
ร้ อน โดยมี รายละเอียด 120x120 เมตร และภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 OLI Path 129 Row
51 บันทึกภาพเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งจาแนกความถี่ของภาพออกเป็ นทังหมด
้
11 แบนด์
ช่วงคลื่ น ที่ น ามาใช้ ในการศึก ษาคื อ ช่วงคลื่ น แบนด์ 2, 3, 4, 5, 6, 7 เพื่ อ ท าการจ าแนกการใช้
ประโยชน์ ที่ดิน/ สิ่งปกคลุมดิน โดยมีรายละเอียดภาพ 30 x 30 เมตร และช่วงคลื่นความร้ อน (Thermal
Infrared) แบนด์ 10 เพื่อใช้ ในการวิเคราะห์และสร้ างแผนที่เชิงความร้ อนโดยมีรายละเอียด 100 x 100
เมตร
ตาราง 11 แสดงรายละเอียดข้ อมูลภาพถ่ายดาวเทียมที่ใช้ ในการศึกษา
ดาวเทียม
ระบบเครื่ องตรวจวัด
ความละเอียดเชิงพื ้นที่

จานวนภาพที่ใช้
วันที่ทาการบันทึกภาพ

LANDSAT 5
Thematic Mapper (TM)
แบนด์ 1, 2, 3, 4, 5, 7
(30 เมตร)
แบนด์ 6 (120 เมตร)
จานวน 2 ภาพ
วันที่ 27 มกราคม 2550
Path 129 Row 51
วันที่ 12 มกราคม 2555
Path 129 Row 51

LANDSAT 8
Operational Land Imager (OLI)
แบนด์ 2, 3, 4, 5, 6, 7
(30 เมตร)
แบนด์ 10 (100 เมตร)
จานวน 1ภาพ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 Path 129
Row 51

ขัน้ ตอนการศึกษา
1.1 นาเข้ าข้ อมูลภาพจากถ่ายดาวเทียมบริ เวณพื ้นที่ศกึ ษาในช่วงเวลาที่ไม่มี
เมฆปกคลุม โดยใช้ ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat 5 TM โดยทาการรวมช่วงคลื่น แบนด์
1, 2, 3, 4, 5, 7 น ามาท าการผสมสี เ ท็ จ (Color Infrared) 4,3,2และน าช่ ว งคลื่ น ความร้ อน
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(Thermal Infrared) แบนด์ 6 มาทาการวิเคราะห์ ภ าพเชิงความร้ อน จากนัน้ ทาการผสมสีภ าพ
เพื่อให้ ได้ ภาพผสมสีที่เหมาะกับการจาแนกการใช้ ที่ดนิ
2.2 ภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat 8 OLI Path 129 Row 51 โดยทาการ
รวมช่วงคลื่น แบนด์ 2, 3, 4, 5, 6, 7 ทาการผสมสีเท็จ (Color Infrared) 5, 4, 3 นาช่วงคลื่นความ
ร้ อน (Thermal Infrared) แบนด์ 10 มาทาการวิเคราะห์ภ าพเชิงความร้ อน จากนัน้ ทาการผสมสี
ภาพ เพื่อให้ ได้ ภาพผสมสีที่เหมาะกับการจาแนกการใช้ ที่ดนิ
ขัน้ ตอนการวิเคราะห์ อุณหภูมิพนื ้ ผิว
การศึกษาครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาเพื่อวิเคราะห์ภาพถ่ายจากดาวเทียม โดยประยุก ต์ใช้
ข้ อ มูล ภาพถ่ายจากดาวเที ยม Landsat 5 TM ระบบ (Thermal Mapper) โดยใช้ ช่วงคลื่ น ความ
ร้ อน (Thermal Infrared) แบนด์ 6 เพื่อใช้ ในการสร้ างแผนที่เชิงความร้ อนมีรายละเอียดเชิงพื น้ ที่
120 เมตร และภาพถ่ ายจากดาวเที ยม Landsat 8 OLI (Thermal Infrared: TIR1) โดยเลื อกใช้
ช่ว งคลื่ น ความร้ อน แบนด์ 10 (Thermal Infrared: TIR1) มี รายละเอี ย ดเชิ ง พื น้ ที่ 100 เมตร มี
วิธีการวิเคราะห์อณ
ุ หภูมิพื ้นผิวดังนี ้
1. การคานวณอุณหภูมิพื ้นผิวจากคลื่นอินฟราเรดความร้ อน
คานวณค่าการแผ่รังสีของ ภาพจากดาวเทียม LANDSAT 5 TM
CVR1 = gain * DN+bias

สมการที่ (1-1)

หรื อ CVR1
โดย CVR1

=
=

0.05518 * (B1) + 1.2378
ค่าการแผ่รังสีเชิงคลื่น (Spectral radiance)

gain

=

0.05518 ค่า gain Landsat 5 TM มาจาก

((LMAXλ - LMINλ )/(QCALMAX - QCALMIN))
DN
bias

=
=

ค่าการสะท้ อน (Digital Number)
1.2378 (ค่า Offset มาจากค่า Lmin ของ Band 6 ;
Thermal Band จากตารางข้ อมูล Lmim, Lmax
ของ Landsat 5 TM

LMAXλ

=

ค่าสูงสุดของพลังงานที่อปุ กรณ์สามารถตรวจรับได้
ในแต่ละช่วงคลื่นมีหน่วยเป็ น watts / (m2. ster.µm)
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LMINλ
QCALMAX

=

ค่าต่าสุดของพลังงานที่อปุ กรณ์สามารถตรวจรับได้ ในแต่ละ

=

ช่วงคลื่นมีหน่วยเป็ น watts / (m2. ster .µm)
ค่าสูงสุดของข้ อมูลในหนึง่ จุดภาพ

QCALMIN =
ค่าต่าสุดของข้ อมูลในหนึง่ จุดภาพ
คานวณค่าการแผ่รังสีของ ภาพจากดาวเทียม LANDSAT 8 OLI
Lλ = MLQcal + AL

สมการที่ (1-2)

Lλ = การแผ่รังสีเชิงสเปกตรัม หน่วย Watts .m-2sr-1. µm-1

โดย

ML = ค่า Radiance Multi Band จากข้ อมูลอธิบายข้ อมูล (Metadata) 0.0003342
AL = ค่า Radiance Add Band จากข้ อมูลอธิบายข้ อมูล 0.10000
Qcal= ค่าดิจิตอลเชิงเลขของแต่ ละจุดภาพ
2. คานวณอุณหภูมิสมั บูรณ์จากการแผ่รังสีเชิงคลื่น
𝐾2
𝐾1 ∗𝜀
ln(𝐶𝑉 +1)
𝑅𝑙

Landsat 5 TM

𝑇 =

โดย

T

= อุณหภูมิสมั บูรณ์จากการแผ่รังสีเชิงคลื่น เคลวิน (K)

CVR
K1
K2

= ค่าการแผ่รังสีเชิงคลื่น (Spectral radiance)
= ค่าคงที่ของ Landsat 5 TM คือ 607.67
= ค่าคงที่ของ Landsat 5 TM คือ 1260.56

ε

= ค่าสัมประสิทธ์การแผ่รังสี Landsat 5 TM คือ 0.95

กรณี Landsat 5

Landsat 8 OLI 𝑇𝐵 =
โดย

𝐾2
𝐾1
ln( L +1)

สมการที่ (1-3)

สมการที่ (1-4)

λ

T

= อุณหภูมิสมั บูรณ์จากการแผ่รังสีเชิงคลื่น เคลวิน (K)

Lλ
K1

= ค่าการแผ่รังสีเชิงคลื่น (Spectral radiance)
= ค่าคงที่ของ Landsat 8 TIR แบนด์ 10 คือ 774.89

K2
= ค่าคงที่ของ Landsat 8 TIR แบนด์ 10 คือ 1321.08
3. การแปลงค่าอุณหภูมิองศาเซลเซียสเป็ นค่าอุณหภูมิองศาเซลเซียส
[˚C] = [K] – 273.16
อุณหภูมิองศาเซลเซียส = อุณหภูมิองศาเคลวิล – ศูนย์สมั บูรณ์
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ขัน้ ตอนการจาแนกการใช้ ท่ ดี นิ /สิ่งปกคลุมดิน
การจาแนกข้ อมูลการใช้ ที่ดนิ
4.1 นาข้ อมูลที่ผ่านการผสมสีของช่วงคลื่นที่เป็ นภาพผสมสีแล้ ว มาทาการจาแนก
ประเภทการใช้ ที่ดินแบบกากับดูแล (Supervised Classification) เพื่อให้ ได้ ข้อมูลเชิงพื ้นที่การใช้
ที่ดิน/สิ่ งปกคลุม ดิน โดยได้ ใช้ การจาแนกการใช้ ที่ดินในระดับที่ 2 ตามระบบการจาแนกการใช้
ประโยชน์ที่ดนิ ของกรมพัฒนาที่ดนิ พ.ศ. 2555
4.2 วิธีการจาแนกการใช้ ที่ดินแบบกากับดูแล (Supervised classification) โดยใช้
ตัวจาแนกแบบความน่าจะเป็ นไปได้ สงู สุด (Maximum-Likelihood Classifier) ซึ่งตัวจาแนกชนิดนี ้
ใช้ เกณฑ์ความน่าจะเป็ นของจุดภาพโดยจะถูกจัดอยูใ่ นสมาชิกกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ ที่มีความน่าจะเป็ น
มากที่สดุ และมีความถูกต้ องมากกว่าตัวจาแนกอื่น จึงนามาใช้ ในการจาแนกการใช้ ที่ดินและสิ่งปก
คลุมดินในการศึกษาครัง้ นี ้
4.3 ทาการสารวจข้ อมูลภาคสนามเพื่อศึกษาสภาพพื ้นที่จริ งและนาข้ อมูลมาปรับแก้
ในส่วนที่มีความผิดพลาดจากการแปลภาพด้ วยคอมพิวเตอร์
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ตาราง 12 การผสมสีภาพดาวเทียม
พืน้ ที่

การผสมสี
ภาพสีธรรมชาติ
Natural Color

Landsat 5
3, 2, 1

Landsat 8
4, 3, 2

ภาพผสมสีเท็จมาตรฐาน
Color Infrared

4, 3, 2

5, 4, 3

ภาพผสมสีเท็จ
False Color

5, 4, 3

6, 5, 4

ภาพผสมสีเท็จ
False Color

7, 5, 3

7, 6, 4

ภาพผสมสีเท็จ
False Color

7 ,4 ,2

7 ,5 ,3

ที่มา:ดัดแปลงมาจาก USGS. 2013: Online
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ตรวจสอบผลการวิเคราะห์
หลังทาการวิเคราะห์ข้อมูล มีความจาเป็ นที่จะต้ องทาการประเมินค่าความถูกต้ อง
ของการจาแนกภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อนาไปสร้ างเมทริ กซ์ความคลาดเคลื่อน (Error Matrix) หรื อ
เมทริกซ์ของความสับสน (Confusion Error Matrix)
ผลการจาแนกประเภทการใช้ ที่ดิน /ปกคลุมดิน จากภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat 8
OLI เมื่ อ วัน ที่ 8 กุม ภาพัน ธ์ พ.ศ.2559 จากภาพผสมสี เท็ จ 5-4-3 พบว่า ความถูก ต้ อ งโดยรวม
(Overall accuracy) ของการจาแนก 85.71% และค่าสัมประสิทธิ์ แคปปาของความสอดคล้ องกัน
(Kappa Coefficient of agreement) เท่ากับ 0.85 โดยพื น้ ที่ ช ุม ชน/สิ่ง ปลูก สร้ างมี พื น้ ที่ 13.80
ตร.กม. พื ้นที่เกษตร มีพืน้ ที่ 9.02 ตร.กม. พื ้นที่ป่าไม้ มีพืน้ ที่ 1.79 ตร.กม. พื ้นที่แหล่งน ้า มีพื ้นที่
0.21 ตร.กม. และพื ้นที่เบ็ดเตล็ด มีพื ้นที่ 6.55 ตร.กม.

ตาราง 13 ค่าความคลาดเคลื่อนจากการจาแนกการใช้ทด่ี นิ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
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ตาราง 13 (ต่อ)

53

54
ขัน้ ตอนการศึกษา

ข้ อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม
Landsat 5 TM
Landsat 5 TM
รวมภาพถ่ายดาวเทียม
และทาการผสมสี

ข้ อมูลภาพถ่ายจาก
ดาวเทียม Landsat 8 OLI
Landsat8 OLI
รวมภาพถ่ายดาวเทียม
และทาการผสมสี

จาแนกข้ อมูลแบบกากับดูแล
(Supervise Classification)

จาแนกข้ อมูลแบบกากับดูแล
(Supervise Classification)
L
ช่วงคลื่นอินฟราเรดแบนด์ 6

ข้ อมูลการใช้ ที่ดิน/สิง่ ปกคลุมดิน

ช่วงคลื่นอินฟราเรดแบนด์ 10
วิเคราะห์อณ
ุ หภูมิ
พื ้นผิว

NDVI, NDBI, NDWI

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ทด่ี นิ
/สิง่ ปกคลุมดิน
ร่วมกับอุณหภูมพิ น้ื ผิว

ภาพประกอบ 9 ขันตอนการศึ
้
กษา

ข้ อมูลการใช้ ที่ดิน/สิง่ ปกคลุมดิน
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
เทศบาลเมืองพัทยา มีขนาดพืน้ ที่ 31.36 ตร.กม. (กรมการปกครอง. 2558) ดาเนิน
การศึกษาการใช้ ที่ดิน/สิ่งปกคลุมดินที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิใน 3 ช่วงเวลา คือ พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2559 โดยมีดชั นีความสัมพันธ์ของการใช้ ที่ดนิ /สิ่งปกคลุมดิน ดังนี ้
การจาแนกการใช้ ท่ ดี ิน/สิ่งปกคลุมดิน
การใช้ ท่ ดี นิ /สิ่งปกคลุมดิน พ.ศ. 2550
การใช้ ที่ดิน/สิ่ งปกคลุมดิน ของเทศบาลเมื องพัทยา พ.ศ. 2550 พบว่าพื น้ ที่ชุม ชน
และสิ่งปลูกสร้ างมีพื ้นที่ 19.46 ตร.กม. คิดเป็ นร้ อยละ 62.05 ของพื ้นที่ทงหมด
ั้
พื ้นที่เกษตรกรรม มี
พื ้นที่ 3.36 ตร.กม. คิดเป็ นร้ อยละ 10.71 ของพื ้นที่ทงหมด
ั้
พื ้นที่ป่าไม้ มีพื ้นที่ 0.29 ตร.กม. คิดเป็ น
ร้ อยละ 0.92 ของพืน้ ที่ทงั ้ หมด พืน้ ที่แหล่งนา้ มีพื น้ ที่ 0.18 ตร.กม. คิดเป็ นร้ อยละ 0.57 ของพืน้ ที่
ทังหมด
้
พืน้ ที่เบ็ดเตล็ดมีพืน้ ที่ 8.07 ตร.กม. คิดเป็ นร้ อยละ 25.73 ของพืน้ ที่ทงั ้ หมดของเทศบาล
เมืองพัทยา (ดังตาราง 13 และภาพประกอบ 10)
ทัง้ นี ้ การใช้ ที่ดิน/สิ่งปกคลุมดินประเภทพื น้ ที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ างมีพืน้ ที่ 19.46
ตร.กม ทาการจาแนกการใช้ ที่ดินระดับ 2 เป็ นตัวเมืองและย่านการค้ าคิดเป็ นร้ อยละ 30.29 (9.50
ตร.กม.) หมู่บ้าน คิดเป็ นร้ อยละ 27.81 (8.72 ตร.กม.) สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆคิดเป็ น
ร้ อยละ 0.92 (0.29 ตร.กม.) ถนน คิดเป็ นร้ อยละ 2.71 (0.85 ตร.กม.) พื น้ ที่อุตสาหกรรมคิดเป็ น
ร้ อยละ 0.32 (0.10 ตร.กม.) พื ้นที่เกษตรกรรม มีพื ้นที่ 3.36 ตร.กม จาแนกการใช้ ที่ดินระดับ 2 พืช
ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 5.29 (1.66 ตร.กม.) ไม้ ยืนต้ นคิดเป็ นร้ อยละ 0.35 (0.11 ตร.กม.) ไม้ ผลคิดเป็ น
ร้ อยละ 5.07 (1.59 ตร.กม.) พื ้นที่ป่าไม้ มีพื ้นที่ 0.29 ตร.กม. จาแนกการใช้ ที่ดินระดับ 2 เป็ นป่ าไม้
ผลัดใบ คิดเป็ นร้ อยละ 0.92 (0.29 ตร.กม.) พื ้นที่แหล่งน ้ามีพื ้นที่ 0.18 ตร.กม จาแนกการใช้ ที่ดิน
ระดับ 2 เป็ นแหล่งน ้าธรรมชาติคิดเป็ นร้ อยละ 0.54 (0.17 ตร.กม.) แหล่งน ้าที่สร้ างขึ ้นคิดเป็ นร้ อย
ละ 0.03 (0.01 ตร.กม.) และพื ้นที่เบ็ดเตล็ดมีพื ้นที่ 8.18 ตร.กม จาแนกการใช้ ที่ดนิ ระดับ 2 เป็ นทุ่ง
หญ้ าและไม้ ละเมาะคิดเป็ นร้ อยละ 16.26 (5.10 ตร.กม.) พื ้นที่ล่มุ คิดเป็ นร้ อยละ 5.61 (1.76 ตร.
กม.) พื ้นที่อื่นๆ คิดเป็ นร้ อยละ 3.86 (1.21 ตร.กม.)
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ตาราง 14 การใช้ ที่ดนิ /สิ่งปกคลุมดินของเทศบาลเมืองพัทยา พ.ศ. 2550

การจาแนกการใช้ ท่ ดี ิน/สิ่งปกคลุมดิน
(จาแนกระดับ 2)
พืน้ ที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ าง

พืน้ ที่
ตร.กม.
19.46

ร้ อยละ

ตัวเมืองและย่านการค้ า
หมูบ่ ้ าน
สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ
ถนน
พื ้นที่อตุ สาหกรรม
พืน้ ที่เกษตรกรรม
พืชไร่
ไม้ ยืนต้ น
ไม้ ผล
ป่ าไม้
ป่ าไม้ ผลัดใบ
แหล่ งนา้
แหล่งน ้าธรรมชาติ
แหล่งน ้าที่สร้ างขึ ้น
พืน้ ที่เบ็ดเตล็ด
ทุง่ หญ้ าและไม้ ละเมาะ
พื ้นที่ลมุ่
อื่นๆ
รวม

9.50
8.72
0.29
0.85
0.10
3.36
1.66
0.11
1.59
0.29
0.29
0.18
0.17
0.01
8.07
5.10
1.76
1.21
31.36

30.29
27.81
0.92
2.71
0.32
10.71
5.29
0.35
5.07
0.92
0.92
0.57
0.54
0.03
25.73
16.26
5.61
3.86
100.00

62.05

ที่มา: จากการวิเคราะห์ภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat 5 TM พ.ศ. 2550
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ภาพประกอบ 10 แผนที่การใช้ ที่ดนิ /สิ่งปกคลุมดินของเทศบาลเมืองพัทยา พ.ศ. 2550

58
การใช้ ท่ ดี นิ /สิ่งปกคลุมดิน พ.ศ. 2555
การใช้ ที่ดิน/สิ่งปกคลุมดินของเทศบาลเมืองพัทยา พ.ศ. 2555 พบว่าพื ้นที่ชมุ ชนและ
สิ่งปลูกสร้ างมีพื น้ ที่ 24.58 ตร.กม. คิดเป็ นร้ อยละ 78.38 ของพื น้ ที่ ทัง้ หมด พื น้ ที่ เกษตรกรรม มี
พื ้นที่ 0.89 ตร.กม. คิดเป็ นร้ อยละ 2.84 ของพืน้ ที่ทงหมด
ั้
พืน้ ที่ป่าไม้ มีพื ้นที่ 0.20 ตร.กม. คิดเป็ น
ร้ อยละ 0.64 ของพืน้ ที่ทงั ้ หมด พืน้ ที่แหล่งนา้ มีพื น้ ที่ 0.18 ตร.กม. คิดเป็ นร้ อยละ 0.57 ของพืน้ ที่
ทังหมด
้
พืน้ ที่เบ็ดเตล็ดพืน้ ที่ 5.52 ตร.กม. คิดเป็ นร้ อยละ 17.60 ของพืน้ ที่ทงั ้ หมด (ดังตาราง 14
และภาพประกอบ 11)
ทัง้ นี ้ การใช้ ที่ดิน/สิ่งปกคลุมดินประเภทพื น้ ที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ างมีพืน้ ที่ 19.46
ตร.กม ทาการจาแนกการใช้ ที่ดินระดับ 2 เป็ นตัวเมืองและย่านการค้ าคิดเป็ นร้ อยละ 30.29 (9.50
ตร.กม.) หมู่บ้าน คิดเป็ นร้ อยละ 27.81 (8.72 ตร.กม.) สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆคิดเป็ น
ร้ อยละ 0.92 (0.29 ตร.กม.) ถนน คิดเป็ นร้ อยละ 2.71 (0.85 ตร.กม.) พื น้ ที่อุตสาหกรรมคิดเป็ น
ร้ อยละ 0.32 (0.10 ตร.กม.) พื ้นที่เกษตรกรรม มีพื ้นที่ 3.36 ตร.กม จาแนกการใช้ ที่ดินระดับ 2 พืช
ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 5.29 (1.66 ตร.กม.) ไม้ ยืนต้ นคิดเป็ นร้ อยละ 0.35 (0.11 ตร.กม.) ไม้ ผลคิดเป็ น
ร้ อยละ 5.07 (1.59 ตร.กม.) พื ้นที่ป่าไม้ มีพื ้นที่ 0.29 ตร.กม. จาแนกการใช้ ที่ดินระดับ 2 เป็ นป่ าไม้
ผลัดใบ คิดเป็ นร้ อยละ 0.92 (0.29 ตร.กม.) พื ้นที่แหล่งน ้ามีพื ้นที่ 0.18 ตร.กม จาแนกการใช้ ที่ดิน
ระดับ 2 เป็ นแหล่งน ้าธรรมชาติคิดเป็ นร้ อยละ 0.54 (0.17 ตร.กม.) แหล่งน ้าที่สร้ างขึ ้นคิดเป็ นร้ อย
ละ 0.03 (0.01 ตร.กม.) และพื ้นที่เบ็ดเตล็ดมีพื ้นที่ 8.18 ตร.กม จาแนกการใช้ ที่ดนิ ระดับ 2 เป็ นทุ่ง
หญ้ าและไม้ ละเมาะคิดเป็ นร้ อยละ 16.26 (5.10 ตร.กม.) พื ้นที่ล่มุ คิดเป็ นร้ อยละ 5.61 (1.76 ตร.
กม.) พื ้นที่อื่นๆ คิดเป็ นร้ อยละ 3.86 (1.21 ตร.กม.)
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ตาราง 15 การใช้ ที่ดนิ /สิ่งปกคลุมดินของเทศบาลเมืองพัทยา พ.ศ. 2555
การจาแนกการใช้ ท่ ดี ิน/สิ่งปกคลุมดิน
(จาแนกระดับ 2)
พืน้ ที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ าง
ตัวเมืองและย่านการค้ า
หมูบ่ ้ าน
สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ
ถนน
พื ้นที่อตุ สาหกรรม
พืน้ ที่เกษตรกรรม
พืชไร่
ไม้ ยืนต้ น
ไม้ ผล
ป่ าไม้
ป่ าไม้ ผลัดใบ
แหล่ งนา้
แหล่งน ้าธรรมชาติ
แหล่งน ้าที่สร้ างขึ ้น
พืน้ ที่เบ็ดเตล็ด
ทุง่ หญ้ าและไม้ ละเมาะ
พื ้นที่ลมุ่
อื่นๆ
รวม

พืน้ ที่
ตร.กม.
24.58
13.64
9.57
0.28
0.91
0.17
0.89
0.41
0.08
0.40
0.20
0.20
0.18
0.15
0.03
5.52
3.38
1.77
0.37
31.36

ร้ อยละ
78.38
43.49
30.52
0.89
2.90
0.54
2.84
1.31
0.26
1.28
0.64
0.64
0.57
0.48
0.10
17.60
10.78
5.64
1.18
100.00

ที่มา: จากการวิเคราะห์ภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat 5 TM พ.ศ. 2550
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ภาพประกอบ 11 แผนที่การใช้ ที่ดนิ /สิ่งปกคลุมดินของเทศบาลเมืองพัทยา พ.ศ. 2555
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การใช้ ท่ ดี นิ /สิ่งปกคลุมดิน พ.ศ. 2559
การใช้ ที่ดิน/สิ่งปกคลุมดินของเทศบาลเมืองพัทยา พ.ศ. 2559 พบว่าพื ้นที่ชมุ ชนและ
สิ่งปลูกสร้ างมีพื น้ ที่ 26.07ตร.กม. คิดเป็ นร้ อยละ 83.13 ของพื น้ ที่ ทัง้ หมด พื น้ ที่ เกษตรกรรม มี
พื ้นที่ 0.71 ตร.กม. คิดเป็ นร้ อยละ 2.26 ของพืน้ ที่ทงหมด
ั้
พืน้ ที่ป่าไม้ มีพื ้นที่ 0.28 ตร.กม. คิดเป็ น
ร้ อยละ 0.89 ของพืน้ ที่ทงั ้ หมด พืน้ ที่แหล่งนา้ มีพื น้ ที่ 0.20 ตร.กม. คิดเป็ นร้ อยละ 0.64 ของพืน้ ที่
ทังหมด
้
พื ้นที่เบ็ดเตล็ดมีพื ้นที่ 4.11 ตร.กม. คิดเป็ นร้ อยละ 13.11 ของพื ้นที่ทงหมด
ั้
(ดังตาราง 15
และ ภาพประกอบ 12)
ทัง้ นี ้ การใช้ ที่ดิน/สิ่งปกคลุมดินประเภทพื น้ ที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ างมีพืน้ ที่ 26.07
ตร.กม. ท าการจ าแนกการใช้ ที่ ดิน ระดับ 2 เป็ น ตัว เมื อ งและย่านการค้ าคิ ด เป็ น ร้ อยละ 46.24
(14.50 ตร.กม.) หมู่บ้านคิดเป็ นร้ อยละ 31.38 (9.84 ตร.กม.) สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ คิด
เป็ นร้ อยละ 0.89 (0.28 ตร.กม.) ถนนคิดเป็ นร้ อยละ 2.90 (0.91 ตร.กม.) พื น้ ที่อุตสาหกรรมคิด
เป็ นร้ อยละ 1.69 (0.53 ตร.กม.) พื ้นที่เกษตรกรรมมีพื ้นที่ 0.71 ตร.กม. จาแนกการใช้ ที่ดินระดับ 2
เป็ น พืชไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 1.31 (0.41 ตร.กม.) ไม้ ยืนต้ นคิดเป็ นร้ อยละ 0.48 (0.15 ตร.กม.) ไม้ ผล
คิดเป็ นร้ อยละ 0.48 (0.15 ตร.กม.) พื ้นที่ป่าไม้ มีพื ้นที่ 0.28 ตร.กม. จาแนกการใช้ ที่ดินระดับ 2 เป็ น
ป่ าไม้ ผลัดใบคิดเป็ นร้ อยละ 0.89 (0.28 ตร.กม.) พื ้นที่แหล่งน ้ามีพื ้นที่ 0.20 ตร.กม. จาแนกการใช้
ที่ดินระดับ 2 เป็ นแหล่งน ้าธรรมชาติคิดเป็ นร้ อยละ 0.48 (0.15 ตร.กม.) แหล่งน ้าที่สร้ างขึ ้น คิดเป็ น
ร้ อยละ 0.16 (0.05 ตร.กม.) และพืน้ ที่เบ็ดเตล็ดมีพืน้ ที่ 4.11 ตร.กม. จาแนกการใช้ ที่ดินระดับ 2
เป็ น ทุ่งหญ้ าและ ไม้ ล ะเมาะ คิด เป็ น ร้ อยละ 8.13 (2.55 ตร.กม.) พื น้ ที่ ลุ่ม คิดเป็ น ร้ อยละ 4.94
(1.55 ตร.กม.) พื ้นที่อื่นๆ คิดเป็ นร้ อยละ 0.03 (0.01 ตร.กม.)

62
ตาราง 16 การใช้ ที่ดิน/สิ่งปกคลุมดินเทศบาลเมืองพัทยา พ.ศ. 2559
การจาแนกการใช้ ท่ ดี ิน/สิ่งปกคลุมดิน
(จาแนกระดับ 2)
พืน้ ที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ าง
ตัวเมืองและย่านการค้ า
หมูบ่ ้ าน
สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ
ถนน
พื ้นที่อตุ สาหกรรม
พืน้ ที่เกษตรกรรม
พืชไร่
ไม้ ยืนต้ น
ไม้ ผล
ป่ าไม้
ป่ าไม้ ผลัดใบ
แหล่ งนา้
แหล่งน ้าธรรมชาติ
แหล่งน ้าที่สร้ างขึ ้น
พืน้ ที่เบ็ดเตล็ด
ทุง่ หญ้ าและไม้ ละเมาะ
พื ้นที่ลมุ่
อื่นๆ
รวม

พืน้ ที่
ตร.กม.
26.07
14.50
9.84
0.28
0.91
0.53
0.71
0.41
0.15
0.15
0.28
0.28
0.20
0.15
0.05
4.11
2.55
1.55
0.01
31.36

ร้ อยละ
83.13
46.24
31.38
0.89
2.90
1.69
2.25
1.31
0.48
0.48
0.89
0.89
0.64
0.48
0.16
13.11
8.13
4.94
0.03
100.00

ที่มา : จากการวิเคราะห์ภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat 8 OLI พ.ศ.2559
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ภาพประกอบ 12 แผนที่การใช้ ที่ดนิ /สิ่งปกคลุมดินของเทศบาลเมืองพัทยา พ.ศ. 2559

64
อุณหภูมิพนื ้ ผิวของการใช้ ท่ ดี นิ /สิ่งปกคลุมดิน
จากการศึกษาโดยใช้ ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT 5 TM พ.ศ. 2550 แบนด์ 6 โดย
นามาทาการวิเคราะห์หาค่าอุณหภูมิพื ้นผิวของพื ้นที่ศกึ ษา พบว่า ช่วงเวลาวันที่ 27 มกราคม 2550
อุณ หภูมิ ต่าสุด 23.6 องศาเซลเซี ยส อุณ หภูมิ สูงสุด 30.3 องศาเซลเซี ยส และข้ อมูลภาพถ่าย
ดาวเที ย มLANDSAT 5 TM พ.ศ. 2555 แบนด์ 6 ช่ วงเวลาวัน ที่ 12 มกราคม 2550 อุณ หภู มิ
ต่าสุด 25.9 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสงู สุด 34.5 องศาเซลเซียส
จากการใช้ ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT 8 OLI พ.ศ.2559 แบนด์ 10 ปี โดย
ได้ นามาทาการวิเคราะห์หาค่าอุณหภูมิพื ้นผิวของพื ้นที่ศึกษา พบว่า ช่วงเวลาวันที่ 8 กุมภาพันธ์
2559 อุณหภูมิต่าสุด 35.7 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสงู สุด 44.5 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิของการใช้ ท่ ดี นิ /สิ่งปกคลุมดินของเทศบาลเมืองพัทยา พ.ศ. 2550
พื น้ ที่ เทศบาลเมื องพัท ยา พ.ศ. 2550 มี อุณ หภูมิ ต่าสุด 23.6 องศาเซลเซี ยส
อุณ หภู มิ สู ง สุ ด 30.3 องศาเซลเซี ย ส โดยมี ค่า อุ ณ หภู มิ ข องการใช้ ที่ ดิ น /สิ่ ง ปกคลุ ม ดิ น ดัง นี ้
ประเภทพืน้ ที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ างมีอุณหภูมิต่าสุด 24.6 องศาเซลเซียสและ
อุณ หภู มิ สูง สุด 30 องศาเซลเซี ย ส ซึ่ง การใช้ ที่ ดิน ระดับ 2 ประเภทตัวเมื อ งและย่านการค้ า มี
อุณหภูมิเฉลี่ย 27.5 องศาเซลเซียส หมู่บ้าน มีอุณหภูมิเฉลี่ย 27.4 องศาเซลเซียส สถานที่ราชการ
และสถาบันต่างๆ มีอณ
ุ หภูมิเฉลี่ย 26.1 องศาเซลเซียส ถนนมีอณ
ุ หภูมิเฉลี่ย 27.0 องศาเซลเซียส
พื ้นที่อตุ สาหกรรมพื ้นที่อตุ สาหกรรมมีอณ
ุ หภูมิเฉลี่ย 27.2 องศาเซลเซียส
ประเภทพื น้ ที่ เกษตรกรรมมีอุณ หภูมิ ต่าสุด 24.0 องศาเซลเซียสและอุณ หภูมิ
สูงสุด 27 องศาเซลเซียส ซึ่งการใช้ ที่ดนิ ระดับ 2 ประเภทพืชไร่มีอณ
ุ หภูมิเฉลี่ย 25.4 องศาเซลเซียส
ไม้ ยืนต้ นมีอณ
ุ หภูมิเฉลี่ย 25.5 องศาเซลเซียส ไม้ ผลมีอณ
ุ หภูมิเฉลี่ย 25.5 องศาเซลเซียส
ประเภทพื ้นที่ป่าไม้ มีมีอณ
ุ หภูมิต่าสุด 24.6 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสงู สุด 27
องศาเซลเซียสซึ่งการใช้ ที่ดินระดับ 2 ประเภทป่ าไม้ ผลัดใบมีอุณหภูมิเฉลี่ย 25.9 องศาเซลเซียส
ประเภทพื ้นที่แหล่งน ้ามีอณ
ุ หภูมิต่าสุด 24.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสงู สุด 25 องศาเซลเซียส
ซึง่ การใช้ ที่ดินระดับ 2 ประเภทแหล่งน ้าธรรมชาติ มีอณ
ุ หภูมิเฉลี่ย 24.5 องศาเซลเซียส แหล่งน ้าที่
สร้ างขึ ้นมีอณ
ุ หภูมิเฉลี่ย 25 องศาเซลเซียส
ประเภทพื น้ ที่เบ็ ดเตล็ดมีอุณ หภูมิ ต่าสุด 24 องศาเซลเซี ยสและอุณ หภูมิ สูงสุด 27
องศาเซลเซียส ซึ่งการใช้ ที่ดินระดับ 2 ประเภททุ่งหญ้ าและไม้ ละเมาะมีอณ
ุ หภูมิเฉลี่ย 25.5 องศา

65
เซลเซียส พื น้ ที่ ลุ่ม มี อุณ หภูมิ เฉลี่ ย 25.2 องศาเซลเซี ยส พื น้ ที่ อื่นๆ มี อุณ หภูมิ เฉลี่ ย 26.1 องศา
เซลเซียส (ดังตาราง16 และ ภาพประกอบ 13)

ภาพประกอบ 13 แผนภูมิอณ
ุ หภูมิพื ้นที่เทศบาลเมืองพัทยา พ.ศ. 2550
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ตาราง 17 อุณหภูมิของการใช้ ที่ดนิ /สิ่งปกคลุมดินของเทศบาลเมืองพัทยา พ.ศ. 2550
การใช้ ท่ ดี นิ (จาแนกระดับ 2)
พืน้ ที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ าง
ตัวเมืองและย่านการค้ า
หมูบ่ ้ าน
สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ
ถนน
พื ้นที่อตุ สาหกรรม
พืน้ ที่เกษตร
พืชไร่
ไม้ ยืนต้ น
ไม้ ผล
ป่ าไม้
ป่ าไม้ ผลัดใบ
แหล่ งนา้
แหล่งน ้าธรรมชาติ
แหล่งน ้าที่สร้ างขึ ้น
พืน้ ที่เบ็ดเตล็ด
ทุง่ หญ้ าและไม้ ละเมาะ
พื ้นที่ลมุ่
อื่นๆ

อุณหภูมิ
ต่าสุด ˚C

อุณหภูมิ
สูงสุด ˚C

เฉลี่ย

25.5
25.5
25.0
25.0
24.6
26.4
24.0
24.0
24.6
25.0
24.6
24.6
24.0
24.0
25.6
24.0
24.0
24.0
25.0

30.0
30.0
30.0
27.0
29.0
28.0
27.0
27.0
26.0
26.0
27.0
27.0
25.0
25.0
25.0
27.0
27.0
26.0
27.0

27.8
27.8
27.5
26.0
26.8
27.2
25.5
25.5
25.3
25.5
25.8
25.8
24.5
24.5
25.3
25.5
25.5
25.0
26.00

ที่มา: ค่าอุณ หภูมิ ˚C มาจากการวิเคราะห์อุณ หภูมิภ าพถ่ายดาวเที ยม Landsat 5
TM พ.ศ. 2550
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ภาพประกอบ 14 แผนที่อณ
ุ หภูมิพื ้นผิวบริเวณเทศบาลเมืองพัทยา พ.ศ. 2555

68
อุณหภูมิของการใช้ ท่ ดี นิ /สิ่งปกคลุมดินของเทศบาลเมืองพัทยาพ.ศ. 2555
พื ้นที่เทศบาลเมืองพัทยา พ.ศ. 2555 มีอุณหภูมิต่าสุด 25.9 องศาเซลเซียส
อุณ หภู มิ สู ง สุ ด 34.5 องศาเซลเซี ย ส โดยมี ค่า อุ ณ หภู มิ ข องการใช้ ที่ ดิ น /สิ่ ง ปกคลุ ม ดิ น ดัง นี ้
ประเภทพื ้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ างมีอุณหภูมิต่าสุด 27.0 องศาเซลเซียสและ
อุณ หภู มิ สูง สุด 34 องศาเซลเซี ย ส ซึ่ง การใช้ ที่ ดิ น ระดับ 2 ประเภทตัว เมื อ งและย่ า นการค้ า มี
อุณ หภูมิเฉลี่ย 31 องศาเซลเซียส หมู่บ้านมีอุณ หภูมิเฉลี่ย 30.5 องศาเซลเซียส สถานที่ราชการ
และสถาบันต่างๆ มีอณ
ุ หภูมิเฉลี่ย 29.5 องศาเซลเซียส ถนนมีอณ
ุ หภูมิเฉลี่ย 29.5 องศาเซลเซียส
พื ้นที่อตุ สาหกรรมพื ้นที่อตุ สาหกรรมมีอณ
ุ หภูมิเฉลี่ย 30 องศาเซลเซียส
ประเภทพื ้นที่เกษตรกรรมมีอณ
ุ หภูมิต่าสุด 27 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด
29 องศาเซลเซียส ซึ่งการใช้ ที่ดินระดับ 2 ประเภทพืชไร่มีอณ
ุ หภูมิเฉลี่ย 29 องศาเซลเซียส ไม้ ผลมี
อุณหภูมิเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส
ประเภทพื ้นที่ป่าไม้ มีมีอณ
ุ หภูมิต่าสุด 28 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสงู สุด 28 องศา
เซลเซียส ซึง่ การใช้ ที่ดนิ ระดับ 2 ประเภทป่ าไม้ ผลัดใบมีอณ
ุ หภูมิเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส
ประเภทพื น้ ที่ แหล่ง นา้ มี อุณ หภูมิ ต่าสุด 26 องศาเซลเซี ยสและอุณ หภูมิ สูง สุด 29
องศาเซลเซี ยส ซึ่งการใช้ ที่ ดินระดับ 2 ประเภทแหล่ง นา้ ธรรมชาติ มี อุณ หภูมิ เฉลี่ ย 27.5 องศา
เซลเซียส แหล่งน ้าที่สร้ างขึ ้นมีอณ
ุ หภูมิเฉลี่ย 28.5 องศาเซลเซียส
ประเภทพื ้นที่เบ็ดเตล็ดมีอณ
ุ หภูมิต่าสุด 27.3 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด
30.5 องศาเซลเซียส ซึ่งการใช้ ที่ดินระดับ 2 ประเภททุ่งหญ้ าและไม้ ละเมาะมีอุณ หภูมิเฉลี่ย 29
องศาเซลเซียส พื ้นที่ล่มุ มีอุณหภูมิเฉลี่ย 29 องศาเซลเซียส พื ้นที่อื่นๆมีอณ
ุ หภูมิเฉลี่ย 29.3 องศา
เซลเซียส (ดังตาราง 17 และภาพประกอบ 15 )
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ภาพประกอบ 15 แผนภูมิอณ
ุ หภูมิพื ้นที่เทศบาลเมืองพัทยา พ.ศ. 2555
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ตาราง 18 อุณหภูมิของการใช้ ที่ดนิ /สิ่งปกคลุมดินของเทศบาลเมืองพัทยา พ.ศ. 2555
การใช้ ท่ ดี นิ (จาแนกระดับ 2)
พืน้ ที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ าง
ตัวเมืองและย่านการค้ า
หมูบ่ ้ าน
สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ
ถนน
พื ้นที่อตุ สาหกรรม
พืน้ ที่เกษตร
พืชไร่
ไม้ ยืนต้ น
ไม้ ผล
ป่ าไม้
ป่ าไม้ ผลัดใบ
แหล่ งนา้
แหล่งน ้าธรรมชาติ
แหล่งน ้าที่สร้ างขึ ้น
พืน้ ที่เบ็ดเตล็ด
ทุง่ หญ้ าและไม้ ละเมาะ
พื ้นที่ลมุ่
อื่นๆ

อุณหภูมิ
ต่าสุด ˚C

อุณหภูมิ
สูงสุด ˚C

27.0
28.0
28.0
28.0
27.0
29.0

34.0
34.0
33.0
31.0
32.0
31.0

30.5
31.0
30.5
29.5
29.5
30.0

27.0
29.0
27.0
27.0

29.0
29.0
29.0
29.0

28.0
29.0
28.0
28.0

28.0
28.0

28.0
28.0

28.0
28.0

26.0
26.0
28.0

29.0
27.0
29.0

27.5
27.5
28.5

27.3
28.0
27.0
28.5

30.5
30.0
31.0
30.0

28.9
29.0
29.0
29.3

เฉลี่ย

ที่มา: ค่าอุณ หภูมิ ˚C มาจากการวิเคราะห์อุณ หภูมิภ าพถ่ายดาวเที ยม Landsat 5
TM พ.ศ. 2555
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ภาพประกอบ 16 แผนที่อณ
ุ หภูมิพื ้นผิวบริเวณเทศบาลเมืองพัทยา พ.ศ. 2555

72
อุณหภูมิของการใช้ ท่ ดี นิ /สิ่งปกคลุมดินของเทศบาลเมืองพัทยา พ.ศ. 2559
พื ้นที่เทศบาลเมืองพัทยา พ.ศ. 2559 มีอุณหภูมิต่าสุด 35.7 องศาเซลเซียส
อุณ หภู มิ สู ง สุ ด 44.5 องศาเซลเซี ย ส โดยมี ค่า อุ ณ หภู มิ ข องการใช้ ที่ ดิ น /สิ่ ง ปกคลุ ม ดิ น ดัง นี ้
ประเภทพื ้นที่ชมุ ชนและสิ่งปลูกสร้ างมีอณ
ุ หภูมิต่าสุด 37 องศาเซลเซียสและ
อุณ หภู มิ สูง สุด 44 องศาเซลเซี ย ส ซึ่ง การใช้ ที่ ดิน ระดับ 2 ประเภทตัวเมื อ งและย่านการค้ า มี
อุณหภูมิเฉลี่ย 40.5 องศาเซลเซียส หมู่บ้าน มีอุณหภูมิเฉลี่ย 40.2 องศาเซลเซียส สถานที่ราชการ
และสถาบันต่างๆ มีอุณ หภูมิเฉลี่ย 39 องศาเซลเซียส ถนนมีอุณหภูมิเฉลี่ย 39.1 องศาเซลเซียส
พื ้นที่อตุ สาหกรรม อุณหภูมิเฉลี่ย 40.3 องศาเซลเซียส
ประเภทพื น้ ที่ เกษตรกรรมมีอุณ หภูมิ ต่าสุด 36.1 องศาเซลเซียสและอุณ หภูมิ
สูงสุด 41 องศาเซลเซียส ซึ่งการใช้ ที่ดนิ ระดับ 2 ประเภทพืชไร่มีอณ
ุ หภูมิเฉลี่ย 38.6 องศาเซลเซียส
ไม้ ยืนต้ นมีอณ
ุ หภูมิเฉลี่ย 39.9 องศาเซลเซียสไม้ ผลมีอณ
ุ หภูมิเฉลี่ย 39.1 องศาเซลเซียส
ประเภทพื น้ ที่ ป่ าไม้ มี มี อุณ หภูมิ ต่าสุด 37องศาเซลเซี ยสและอุณ หภูมิ สูงสุด39
องศาเซลเซี ยสซึ่งการใช้ ที่ ดินระดับ 2 ประเภทป่ าไม้ ผลัดใบมี อุณ หภูมิ เฉลี่ ย 38 องศาเซลเซี ยส
ประเภทพื ้นที่แหล่งน ้ามีอุณหภูมิต่าสุด 35 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสงู สุด 37
องศาเซลเซี ย ส ซึ่ง การใช้ ที่ ดิน ระดับ 2 ประเภทแหล่ง น า้ ธรรมชาติ มี อุณ หภู มิ เฉลี่ ย 36 องศา
เซลเซียสแหล่งน ้าที่สร้ างขึ ้นมีอณ
ุ หภูมิเฉลี่ย 37 องศาเซลเซียส
ประเภทพื ้นที่เบ็ดเตล็ดมีอณ
ุ หภูมิต่าสุด 29 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสงู สุด 40
องศาเซลเซียส ซึ่งการใช้ ที่ดินระดับ 2 ประเภททุ่งหญ้ าและไม้ ละเมาะมีอณ
ุ หภูมิเฉลี่ย 38.5 องศา
เซลเซี ย ส พื น้ ที่ ลุ่ม มี อุณ หภู มิ เฉลี่ ย 38.5 องศาเซลเซี ย ส พื น้ ที่ อื่ น ๆมี อุณ หภู มิ เฉลี่ ย 38 องศา
เซลเซียส (ดังตาราง 18 และภาพประกอบ 17 )
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ภาพประกอบ 17 แผนภูมิอณ
ุ หภูมิพื ้นที่เทศบาลเมืองพัทยา พ.ศ. 2559
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ตาราง 19 อุณหภูมิของการใช้ ที่ดนิ /สิ่งปกคลุมดินของเทศบาลเมืองงพัทยา พ.ศ. 2559
การใช้ ท่ ดี นิ (จาแนกระดับ 2)
พืน้ ที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ าง
ตัวเมืองและย่านการค้ า
หมูบ่ ้ าน
สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ
ถนน
พื ้นที่อตุ สาหกรรม
พืน้ ที่เกษตร
พืชไร่
ไม้ ยืนต้ น
ไม้ ผล
ป่ าไม้
ป่ าไม้ ผลัดใบ
แหล่ งนา้
แหล่งน ้าธรรมชาติ
แหล่งน ้าที่สร้ างขึ ้น
พืน้ ที่เบ็ดเตล็ด
ทุง่ หญ้ าและไม้ ละเมาะ
พื ้นที่ลมุ่
อื่นๆ

อุณหภูมิ
ต่าสุด ˚C

อุณหภูมิ
สูงสุด ˚C

เฉลี่ย

37.0
37.0
37.3
38.0
38.2
38.5

44.0
44.0
43.0
40.0
42.0
42.0

40.5
40.5
40.2
39.0
39.1
40.3

36.1
36.1
38.8
38.2

41.0
41.0
41.0
40.0

38.6
38.6
39.9
39.1

37.0
37.0

39.0
39.0

38.0
38.0

35.0
35.0
37.0

37.0
37.0
37.0

36.0
36.0
37.0

29.0
37.0
37.0
38.0

40.0
40.0
40.0
38.0

34.5
38.5
38.5
38.0

ที่มา: ค่าอุณ หภูมิ ˚C มาจากการวิเคราะห์อุณ หภูมิภ าพถ่ายดาวเที ยม Landsat 8
OLI พ.ศ. 2559
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ภาพประกอบ 18 แผนที่อณ
ุ หภูมิพื ้นผิวบริเวณเทศบาลพัทยา พ.ศ. 2559
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การศึกษาค่ าดัชนีความสัมพันธ์ ของการใช้ ท่ ีดนิ /สิ่งปกคลุมดินกับอุณหภูมิพืน้ ผิวของ
เทศบาลเมืองพัทยา
ดัชนีพืชพรรณ (NDVI)
พื ้นที่เทศบาลเมืองพัทยา พ.ศ. 2550 มีการใช้ ที่ดิน/สิ่งปกคลุมดินประเภทพืชพรรณ
11.72 ตร.กม. หรื อร้ อยละ 31.37 ของพื ้นที่ จากการสุ่มจุดเพื่อหาค่าดัชนีพืชพรรณ (NDVI) พบค่า
ดัชนีพืชพรรณมีค่าสูงสุด คือ 0.72 บริ เวณจุดสุ่มตัวอย่างที่ 20 บริ เวณมีอุณหภูมิ 25.47 ˚C เป็ น
การใช้ ที่ดิน/สิ่งปกคลุมดินประเภทไม้ ยืนต้ น บริ เวณเขาพระตาหนัก ค่าดัชนีพืชพรรณต่าสุด คือ
0.54 บริ เวณจุด สุ่ม ตัวอย่ างที่ 14 บริ เวณมี อุณ หภู มิ 26.37 ˚C เป็ น การใช้ ที่ ดิน /สิ่ ง ปกคลุม ดิ น
ประเภทพื ้นที่เบ็ดเตล็ด บริเวณโซนพัทยากลาง ถนนเพนียงช้ าง
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ตาราง 20 ค่าผลรวมจากการสุม่ จุดตัวอย่างเพื่อหาค่าดัชนีพืชพรรณ พ.ศ. 2550
พืน้ ที่จุดสุ่มตัวอย่ าง
1 ป่ าไม้ ผลัดใบ
2 ทุง่ หญ้ าและไม้ ละเมาะ
3 พืชไร่
4 ทุง่ หญ้ าและไม้ ละเมาะ
5 ทุง่ หญ้ าและไม้ ละเมาะ
6 ทุง่ หญ้ าและไม้ ละเมาะ
7 ทุง่ หญ้ าและไม้ ละเมาะ
8 ทุง่ หญ้ าและไม้ ละเมาะ
9 ทุง่ หญ้ าและไม้ ละเมาะ
10 ทุง่ หญ้ าและไม้ ละเมาะ
11 ทุง่ หญ้ าและไม้ ละเมาะ
12 ทุง่ หญ้ าและไม้ ละเมาะ
13 ทุง่ หญ้ าและไม้ ละเมาะ
14 พื ้นที่เบ็ดเตล็ด
15 ป่ าไม้ ผลัดใบ
16 ทุง่ หญ้ าและไม้ ละเมาะ
17 ป่ าไม้ ผลัดใบ
18 ทุง่ หญ้ าและไม้ ละเมาะ
19 ทุง่ หญ้ าและไม้ ละเมาะ
20 ป่ าไม้ ผลัดใบ
ค่ าเฉลี่ย

ค่ าดัชนีพืชพรรณ
NDVI
0.67
0.65
0.65
0.57
0.67
0.61
0.64
0.63
0.64
0.67
0.65
0.63
0.61
0.54
0.59
0.58
0.70
0.54
0.64
0.72
0.63

ค่ าอุณหภูมิ ˚C
25.47
24.57
25.47
25.02
27.25
25.02
26.37
25.02
25.02
25.47
25.42
25.02
25.02
26.37
25.02
05.02
25.47
25.02
25.02
25.47
24.37

ที่มา: จากการสุ่มจุดตัวอย่างค่าดัชนีพืชพรรณ (NDVI) จากภาพถ่ายดาวเทียม Landsat
5 TM พ.ศ. 255
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ภาพประกอบ 19 แผนที่คา่ ดัชนีผลต่างพืชพรรณ พ.ศ. 2550
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พื ้นที่เทศบาลเมืองพัทยา พ.ศ. 2555 มีการใช้ ที่ดิน/สิ่งปกคลุมดินประเภทพืชพรรณ
6.61 ตร.กม.หรื อร้ อยละ 21.08 ของพืน้ ที่ จากการสุ่มจุดเพื่อหาค่าดัชนีพืชพรรณ (NDVI) พบค่า
ดัชนีพืชพรรณมีค่าสูงสุด คือ 0.67 บริ เวณจุดสุ่มตัวอย่างที่ 20 บริ เวณมีอุณหภูมิ 29.88 ˚C เป็ น
การใช้ ที่ดิน/สิ่งปกคลุมดินประเภทไม้ ยืนต้ น บริ เวณเขาพระตาหนัก ค่าดัชนีพืชพรรณต่าสุด คือ
0.51 บริ เวณจุด สุ่ม ตัวอย่ างที่ 14 บริ เวณมี อุณ หภู มิ 29.50 ˚C เป็ น การใช้ ที่ ดิน /สิ่ ง ปกคลุม ดิ น
ประเภทพื ้นที่เบ็ดเตล็ด บริเวณโซนพัทยากลาง ถนนพะเนียงช้ าง
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ตาราง 21 ค่าผลรวมจากการสุม่ จุดตัวอย่างเพื่อหาค่าดัชนีพืชพรรณ พ.ศ. 2555

พื้นที่จดุ สุ่มตัวอย่าง

ค่าดัชนี พืชพรรณ

ค่าอุณหภูมิ ˚C

NDVI
1 ป่ าไม้ผลัดใบ
2 ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ
3 พืชไร่
4 ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ
5 ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ
6 ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ
7 ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ
8 ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ
9 ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ
10 ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ
11 ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ
12 ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ
13 ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ
14 พืน้ ทีเ่ บ็ดเตล็ด
15 ป่ าไม้ผลัดใบ
16 ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ
17 ป่ าไม้ผลัดใบ
18 ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ
19 ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ
20 ป่ าไม้ผลัดใบ
ค่าเฉลี่ย

0.62
0.60
0.59
0.54
0.65
0.53
0.60
0.60
0.57
0.65
0.65
0.59
0.58
0.51
0.64
0.55
0.68
0.55
0.62
0.67
0.56

28.14
27.14
29.45
27.70
29.88
28.57
29.01
28.57
28.57
28.57
28.57
28.14
27.70
29.50
28.14
28.17
28.57
29.01
28.57
29.88
28.61

ที่ ม า: จากการสุ่ม จุด ตัว อย่ า งค่า ดัช นี พื ช พรรณ (NDVI) จากภาพถ่ า ยดาวเที ย ม
Landsat 5 TM พ.ศ. 2555
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ภาพประกอบ 20 แผนที่คา่ ดัชนีผลต่างพืชพรรณ พ.ศ. 2555
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พื ้นที่เทศบาลเมืองพัทยา พ.ศ. 2559 มีการใช้ ที่ดิน/สิ่งปกคลุมดินประเภทพืชพรรณ
5.10 ตร.กม.หรื อร้ อยละ 16.26 ของพืน้ ที่ จากการสุ่มจุดเพื่อหาค่าดัชนีพืชพรรณ (NDVI) พบค่า
ดัชนีพืชพรรณมีคา่ สูงสุด คือ 0.55 บริ เวณจุดสุ่มตัวอย่างที่ 17 บริเวณมีอณ
ุ หภูมิ .8.37 ˚C เป็ นการ
ใช้ ที่ดิน/สิ่งปกคลุมดินประเภทไม้ ยืนต้ น บริ เวณชุมชนวัดบุณย์กญ
ั จนาราม ค่าดัชนีพืชพรรณต่าสุด
คือ 0.37 บริ เวณจุดสุ่ม ตัวอย่างที่ 3 บริ เวณมี อุณ หภูมิ 36.30 ˚C เป็ นการใช้ ที่ดิน/สิ่งปกคลุม ดิน
ประเภทตัวเมืองและย่านการค้ า บริเวณซอยเทพประสิทธ์ 11
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ตาราง 22 ค่าผลรวมจากการสุม่ จุดตัวอย่างเพื่อหาค่าดัชนีพืชพรรณ พ.ศ. 2559

พืน้ ทีจ่ ุดสุ่มตัวอย่าง
1 ป่ าไม้ผลัดใบ
2 ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ
3 ตัวเมืองและย่านการค้า
4 ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ
5 ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ
6 ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ
7 ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ
8 ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ
9 ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ
10 ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ
11 ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ
12 ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ
13 ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ
14 พืน้ ทีเ่ บ็ดเตล็ด
15 ป่ าไม้ผลัดใบ
16 ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ
17 ป่ าไม้ผลัดใบ
18 ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ
19 ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ
20 ป่ าไม้ผลัดใบ
ค่าเฉลี่ย

ค่าดัชนีพชื พรรณ
NDVI
0.54
0.47
0.37
0.43
0.48
0.47
0.53
0.54
0.51
0.53
0.43
0.41
0.41
0.47
0.49
0.47
0.55
0.43
0.49
0.52
0.47

ค่าอุณหภูม ิ ˚C
38.40
39.90
36.30
37.54
40.00
40.73
29.12
39.04
39.87
40.12
38.87
38.63
38.19
37.99
42.13
38.08
38.37
39.45
39.04
40.65
38.62

ที่ ม า: จากการสุ่ม จุด ตัว อย่ า งค่า ดัช นี พื ช พรรณ (NDVI) จากภาพถ่ า ยดาวเที ย ม
Landsat 8 OLI พ.ศ. 2559

84

ภาพประกอบ 21 แผนที่คา่ ดัชนีผลต่างพืชพรรณ พ.ศ. 2559

85

ตาราง 23 การเปรี ยบเทียบผลรวมค่าดัชนีพืชพรรณในช่วงเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2559)

ดัชนีพชื พรรณ ดัชนีพชื พรรณ ผลต่างดัชนีพชื พรรณ ดัชนีพชื พรรณ ผลต่างดัชนีพชื พรรณ
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2559
0.67
0.62
-0.05
0.54
-0.13
0.65
0.60
-0.05
0.47
-0.18
0.65
0.59
-0.06
0.37
-0.28
0.57
0.54
-0.03
0.43
-0.14
0.67
0.65
-0.02
0.48
-0.19
0.61
0.53
-0.08
0.47
-0.14
0.64
0.60
-0.04
0.53
-0.11
0.63
0.60
-0.03
0.54
-0.09
0.64
0.57
-0.07
0.51
-0.13
0.67
0.65
-0.02
0.53
-0.14
0.65
0.58
-0.07
0.43
-0.22
0.63
0.59
-0.04
0.41
-0.22
0.61
0.58
-0.03
0.41
-0.20
0.54
0.51
-0.03
0.47
-0.07
0.59
0.64
0.05
0.49
-0.10
0.58
0.55
-0.03
0.47
-0.11
0.7
0.68
-0.02
0.55
-0.15
0.54
0.55
0.01
0.43
-0.11
0.64
0.62
-0.02
0.49
-0.15
0.72
0.67
-0.05
0.52
-0.20
0.63
0.60
0.48

การเปรี ยบเทียบค่าดัชนีพืชพรรณในช่วงเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2550 – พ.ศ.2559 ) พบว่า
ค่าดัชนี พื ช พรรณ (NDVI) เฉลี่ ย พ.ศ. 2550 มี ค่าดัช นี พื ช พรรณ 0.63 พ.ศ. 2555 มี ค่าดัชนี พื ช
พรรณ 0.60 และ พ.ศ. 2559 มีคา่ ดัชนีพืชพรรณ 0.48 แสดงให้ เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งปก
คลุมดินแบบพืชพรรณที่ลดลง
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- พื ้นที่สิ่งปกคลุมดินแบบพืชพรรณ (NDVI) พ.ศ. 2550 มีคา่ ระหว่าง -0.48 – 0.73 มี
จานวน 11.72 ตร.กม. หรื อร้ อยละ 37.37 ของพื ้นที่ทงหมด
ั้
- พื ้นที่สิ่งปกคลุมดินแบบพืชพรรณ (NDVI) พ.ศ. 2555 มีคา่ ระหว่าง -0.50 – 0.70 มี
จานวน 6.61 ตร.กม. หรื อร้ อยละ 21.08 ของพื ้นที่ทงหมด
ั้
- พื ้นที่สิ่งปกคลุมดินแบบพืชพรรณ (NDVI) พ.ศ. 2559 มีคา่ ระหว่าง -0.59 – 0.62 มี
จานวน 5.10 ตร.กม. หรื อร้ อยละ 16.26 ของพื ้นที่ทงหมด
ั้
ดัชนีส่ งิ ปลูกสร้ าง ( NDBI )
พืน้ ที่ เทศบาลเมื องพัทยา พ.ศ. 2550 มี การใช้ ที่ดิน/สิ่งปกคลุม ดินประเภทสิ่งปลูก
สร้ าง19.64 ตร.กม.หรื อร้ อยละ 62.50 ของพื ้นที่ จากการสุ่มจุดเพื่อหาค่าดัชนีสิ่งปลูกสร้ าง (NDBI)
พบค่าดัชนีสิ่งปลูกสร้ างมีคา่ สูงสุด คือ 0.62 บริ เวณจุดสุ่มตัวอย่างที่ 1 บริเวณมีอณ
ุ หภูมิ 29.45 ˚C
เป็ นการใช้ ที่ดิน/สิ่งปกคลุมดิน ประเภทตัวเมืองและย่านการค้ า บริ เวณโซนพัทยาใต้ ซอยไดร์ มอล
ค่าดัชนีสิ่งปลูกสร้ างต่าสุด คือ 0.43 บริ เวณจุดสุ่มตัวอย่างที่ 10 บริ เวณมีอณ
ุ หภูมิ 29.01 ˚C เป็ น
การใช้ ที่ดนิ /สิ่งปกคลุมดินประเภทหมูบ่ ้ าน ที่พกั โรงแรม บริเวณซอยสามัคคี 1
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ตาราง 24 ค่าผลรวมจากการสุม่ จุดตัวอย่างเพื่อหาค่าดัชนีสิ่งปลูกสร้ าง พ.ศ. 2550
ค่ าดัชนีส่ งิ ปลูกสร้ าง
NDBI
0.62

ค่ าอุณหภูมิ ˚C

0.57
0.55
0.55

27.25
29.45
29.88

0.5
0.53

28.57
29.45

0.49
0.49

28.57
27.25

0.44
0.43

29.88
29.01

0.48
0.42

27.70
28.14

13 ตัวเมืองและย่านการค้ า
14 หมูบ่ ้ าน

0.47
0.48

26.81
27.25

15 ตัวเมืองและย่านการค้ า
16 ตัวเมืองและย่านการค้ า

0.44
0.54
0.55

26.81
29.88
26.81

0.48
0.49

28.14
29.45

0.58

29.01
28.43

พืน้ ที่จุดสุ่มตัวอย่ าง
1 ตัวเมืองและย่านการค้ า
2 ตัวเมืองและย่านการค้ า
3 หมูบ่ ้ าน
4 ตัวเมืองและย่านการค้ า
5 ตัวเมืองและย่านการค้ า
6 ตัวเมืองและย่านการค้ า
7 ทุง่ หญ้ าและไม้ ละเมาะ
8 พื ้นที่เบ็ดเตล็ด
9 หมูบ่ ้ าน
10 หมู่บ้าน
11 ทุง่ หญ้ าและไม้ ละเมาะ
12 หมู่บ้าน

17 หมู่บ้าน
18 พื ้นที่ลมุ่
19 หมู่บ้าน
20 ตัวเมืองและย่านการค้ า
ค่ าเฉลี่ย

0.50

29.45

ที่มา: จากการสุ่มจุดตัวอย่างค่าดัชนีสิ่งปลูกสร้ าง (NDBI) จากภาพถ่ายดาวเทียม
Landsat 5 TM พ.ศ. 2550
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พืน้ ที่ เทศบาลเมื องพัทยา พ.ศ. 2555 มี การใช้ ที่ดิน/สิ่งปกคลุม ดินประเภทสิ่งปลูก
สร้ าง24.58 ตร.กม.หรื อร้ อยละ 73.38 ของพื ้นที่ จากการสุ่มจุดเพื่อหาค่าดัชนีสิ่งปลูกสร้ าง (NDBI)
พบค่าดัชนีสิ่งปลูกสร้ างมีคา่ สูงสุด คือ 0.69 บริ เวณจุดสุ่มตัวอย่างที่ 2 บริเวณมีอณ
ุ หภูมิ 30.75 ˚C
เป็ นการใช้ ที่ดิน/สิ่งปกคลุมดินประเภทตัวเมืองและย่านการค้ า บริ เวณห้ างสรรพสินค้ าบิ๊กซี เอ็กต
ร้ า ค่าดัชนีสิ่งปลูกสร้ างต่าสุด คือ 0.51 บริ เวณจุดสุ่มตัวอย่างที่ 18 บริ เวณมีอุณหภูมิ 28.57 ˚C เป็ น
การใช้ ที่ดนิ /สิ่งปกคลุมดินประเภทพื ้นที่เบ็ดเตล็ด บริเวณซอยเทพประสิทธิ์ 9
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ตาราง 25 ค่าผลรวมจากการสุม่ จุดตัวอย่างเพื่อหาค่าดัชนีสิ่งปลูกสร้ าง พ.ศ. 2555

พื้นที่จดุ สุ่มตัวอย่าง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ตัวเมืองและย่านการค้า
ตัวเมืองและย่านการค้า
ตัวเมืองและย่านการค้า
ตัวเมืองและย่านการค้า
หมูบ่ า้ น
ตัวเมืองและย่านการค้า
พืชไร่
พืน้ ทีเ่ บ็ดเตล็ด
สิง่ ปลุกสร้างอื่นๆ
หมูบ่ า้ น
ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ
สิง่ ปลุกสร้างอื่นๆ
ตัวเมืองและย่านการค้า
หมูบ่ า้ น
ตัวเมืองและย่านการค้า
พืน้ ทีอ่ ุตสาหกรรม
หมูบ่ า้ น
พืน้ ทีล่ ุ่ม
ตัวเมืองและย่านการค้า
ตัวเมืองและย่านการค้า
ค่าเฉลี่ย

ค่าดัชนี สิ่งปลูกสร้าง
NDBI
0.68
0.69
0.66
0.68
0.61
0.68
0.62
0.51
0.67
0.57
0.52
0.63
0.59
0.59
0.52
0.62
0.59
0.53
0.56
0.63
0.60

ค่าอุณหภูมิ ˚C
31.61
30.75
32.03
32.46
31.61
32.88
31.18
28.57
32.88
32.03
32.03
32.03
30.75
31.18
29.01
32.03
29.45
31.18
31.61
32.46
31.38

ที่มา: จากการสุ่มจุดตัวอย่างค่าดัชนี สิ่งปลูกสร้ าง (NDBI) จากภาพถ่ายดาวเที ยม
Landsat 5 TM พ.ศ. 2555
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พืน้ ที่ เทศบาลเมื องพัทยา พ.ศ. 2559 มี การใช้ ที่ดิน/สิ่งปกคลุม ดินประเภทสิ่งปลูก
สร้ าง26.07 ตร.กม.หรื อร้ อยละ 83.13 ของพื ้นที่ จากการสุ่มจุดเพื่อหาค่าดัชนีสิ่งปลูกสร้ าง (NDBI)
พบค่าดัชนีสิ่งปลูกสร้ างมีคา่ สูงสุด คือ 0.74บริ เวณจุดสุ่มตัวอย่างที่ 2 บริเวณมีอณ
ุ หภูมิ 42.19 ˚C
เป็ นการใช้ ที่ดิน/สิ่งปกคลุมดินประเภทตัวเมืองและย่านการค้ า บริ เวณห้ างสรรพสินค้ าบิ๊กซี เอ็กต
ร้ า ค่าดัชนีสิ่งปลูกสร้ างต่าสุด 0.60 บริ เวณจุดสุ่มตัวอย่างที่ 17 บริ เวณมีอุณหภูมิ 40.06 ˚C เป็ น
การใช้ ที่ดนิ /สิ่งปกคลุมดินประเภทหมูบ่ ้ านจัดสรร บริเวณซอยบุณย์กญ
ั จนาราม 8
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ตาราง 26 ค่าผลรวมจากการสุม่ จุดตัวอย่างเพื่อหาค่าดัชนีสิ่งปลูกสร้ าง พ.ศ. 2559
พื้นที่จดุ สุ่มตัวอย่าง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ตัวเมืองและย่านการค้า
ตัวเมืองและย่านการค้า
ตัวเมืองและย่านการค้า
ตัวเมืองและย่านการค้า
ตัวเมืองและย่านการค้า
ตัวเมืองและย่านการค้า
หมูบ่ า้ น
ตัวเมืองและย่านการค้า
ตัวเมืองและย่านการค้า
หมูบ่ า้ น
ตัวเมืองและย่านการค้า
สิง่ ปลุกสร้างอื่นๆ
ตัวเมืองและย่านการค้า
หมูบ่ า้ น
ตัวเมืองและย่านการค้า
พืน้ ทีอ่ ุตสาหกรรม
หมูบ่ า้ น
พืน้ ทีเ่ บ็ดเตล็ด
ตัวเมืองและย่านการค้า
ตัวเมืองและย่านการค้า
ค่าเฉลี่ย

ค่าดัชนี สิ่งปลูกสร้าง
NDBI
0.72
0.76
0.75
0.75
0.69
0.72
0.69
0.63
0.71
0.69
0.58
0.74
0.65
0.62
0.64
0.69
0.60
0.59
0.63
0.71
0.67

ค่าอุณหภูมิ ˚C
41.19
42.19
43.53
42.37
41.44
42.47
41.93
40.11
42.95
43.18
42.22
41.43
40.56
40.90
39.34
43.23
40.06
40.92
41.87
42.24
41.70

ที่มา: จากการสุ่มจุดตัวอย่างค่าดัชนี สิ่งปลูกสร้ าง (NDBI) จากภาพถ่ายดาวเที ยม
Landsat 8 OLI พ.ศ. 2559
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ตาราง 27 การเปรี ยบเทียบผลรวมค่าดัชนีสิ่งปลูกสร้ างในช่วงเวลา 10 ปี
( พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2559 )

ดัชนีสงิ่ ปลูกสร้าง
พ.ศ. 2550
0.62
0.57
0.55
0.55
0.5
0.53
0.49
0.49
0.44
0.42
0.48
0.42
0.47
0.48
0.44
0.54
0.55
0.48
0.49
0.58
0.50

ดัชนีสงิ่ ปลูกสร้าง ผลต่างดัชนีสงิ่ ปลูกสร้าง ดัชนีสงิ่ ปลูกสร้าง
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2559
0.68
0.06
0.72
0.69
0.12
0.76
0.66
0.11
0.75
0.68
0.13
0.8
0.61
0.11
0.69
0.68
0.15
0.72
0.62
0.13
0.69
0.51
0.02
0.63
0.67
0.23
0.71
0.57
0.15
0.69
0.52
0.04
0.58
0.63
0.21
0.74
0.59
0.12
0.65
0.59
0.11
0.62
0.52
0.08
0.64
0.62
0.08
0.69
0.59
0.04
0.6
0.53
0.05
0.59
0.56
0.07
0.63
0.63
0.05
0.71
0.60
0.68

ผลต่างดัชนีสงิ่ ปลูกสร้าง
พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2559
0.10
0.19
0.20
0.25
0.19
0.19
0.20
0.14
0.27
0.27
0.10
0.32
0.18
0.14
0.20
0.15
0.05
0.11
0.14
0.13

การเปรี ยบเทียบค่าดัชนีสิ่งปลูกสร้ างในช่วง 10 ปี (พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2559) พบว่า
ค่าดัชนีสิ่งปลูกสร้ าง ( NDBI ) เฉลี่ย พ.ศ. 2550 มีคา่ ดัชนีสิ่งปลูกสร้ าง 0.50 พ.ศ. 2555 มีคา่ ดัชนีสิ่ง
ปลูกสร้ าง 0.60 และ พ.ศ. 2559 มีคา่ ดัชนีสิ่งปลูกสร้ าง 0.68 ซึง่ แสดงให้ เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของ
พื ้นที่สิ่งปลูกสร้ างที่เพิ่มขึ ้น
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- พื ้นที่สิ่งปลูกสร้ าง (NDBI) พ.ศ. 2550 มีคา่ ระหว่าง -0.33 – 0.69 มีจานวน 19.46 ตร.กม.
หรื อร้ อยละ 62.05 ของพื ้นที่ทงหมด
ั้
- พื ้นที่สิ่งปลูกสร้ าง (NDBI) พ.ศ. 2555 มีคา่ ระหว่าง -0.53 – 0.73 มีจานวน 24.58 ตร.กม.
หรื อร้ อยละ 78.38 ของพื ้นที่ทงหมด
ั้
- พืน้ ที่สิ่งปลูกสร้ าง (NDBI) พ.ศ. 2559 มีค่าระหว่าง -0.35 – 0.82 มีจานวน 26.07
ตร.กม. หรื อร้ อยละ 83.13 ของพื ้นที่ทงหมด
ั้
ดัชนีความชืน้ ของนา้ (NDWI)
พื ้นที่เทศบาลเมืองพัทยา พ.ศ. 2550 มีการใช้ ที่ดิน/สิ่งปกคลุมดินประเภทแหล่งนา้
0.18 ตร.กม.หรื อร้ อยละ 0.57 ของพื น้ ที่ จากการสุ่ม จุดเพื่ อหาค่าดัชนี ความชืน้ ของนา้ (NDWI)
พบค่าดัชนีความชื ้นของน ้ามีคา่ สูงสุด คือ 0.42 บริเวณจุดสุ่มตัวอย่างที่ 6 บริเวณมีอณ
ุ หภูมิ 24.57
˚C เป็ นการใช้ ที่ดิน/สิ่งปกคลุมดินประเภทแหล่งน ้าธรรมชาติ บริ เวณหมู่ 12 ค่าดัชนีความชื ้นของ
น ้าต่าสุด -0.47 คือ บริ เวณจุดสุ่มตัวอย่างที่ 9 บริ เวณมีอณ
ุ หภูมิ 25.47 ˚C เป็ นการใช้ ที่ดิน/สิ่งปก
คลุมดินประเภทแหล่งน ้าที่สร้ างขึ ้น บริเวณตลาดน ้า 4 ภาค
ตาราง 28 ค่าผลรวมจากการสุม่ จุดตัวอย่างเพื่อหาค่าดัชนีความชื ้นของน ้า พ.ศ. 2550
พืน้ ทีจ่ ุดสุ่มตัวอย่าง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

แหล่งน้าทีส่ ร้างขึน้
แหล่งน้าทีส่ ร้างขึน้
แหล่งน้าทีส่ ร้างขึน้
แหล่งน้าทีส่ ร้างขึน้
แหล่งน้าธรรมชาติ
แหล่งน้าธรรมชาติ
แหล่งน้าทีส่ ร้างขึน้
แหล่งน้าธรรมชาติ
แหล่งน้าทีส่ ร้างขึน้
แหล่งน้าทีส่ ร้างขึน้
ค่าเฉลี่ย

ค่าดัชนีสงิ่ ปลูกสร้าง
NDWI
-0.29
-0.45
-0.25
-0.18
0.33
0.42
0.21
-0.25
-0.47
-0.42
-0.14

ค่าอุณหภูม ิ ˚C
25.02
25.47
26.37
26.37
24.57
24.57
25.02
25.02
25.47
26.37
25.42

ที่ ม า: จากการสุ่ ม จุ ด ตัว อย่ า งค่ า ดัช นี ค วามชื น้ ของน า้ (NDWI) จากภาพถ่ า ย
ดาวเทียม Landsat 5 TM พ.ศ. 2550
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พื ้นที่เทศบาลเมืองพัทยา พ.ศ. 2555 มีการใช้ ที่ดิน/สิ่งปกคลุมดินประเภทแหล่งนา้
0.18 ตร.กม.หรื อร้ อยละ 0.57 ของพื น้ ที่ จากการสุ่ม จุดเพื่ อหาค่าดัชนี ความชืน้ ของนา้ (NDWI)
พบค่าดัชนีความชื ้นของน ้ามีคา่ สูงสุด คือ 0.37 บริ เวณจุดสุ่มตัวอย่างที่ 5 บริเวณมีอณ
ุ หภูมิ 27.25
˚C เป็ นการใช้ ที่ดิน/สิ่งปกคลุมดินประเภทแหล่งน ้าธรรมชาติ บริ เวณสระน ้าของ Flyboard Station
Pattaya ค่าดัช นี ความชื น้ ของนา้ ต่าสุด คื อ -0.11 บริ เวณจุดสุ่ม ตัวอย่างที่ 4 บริ เวณมี อุณ หภูมิ
29.45 ˚C เป็ นการใช้ ที่ดนิ /สิ่งปกคลุมดินประเภทแหล่งน ้าที่สร้ างขึ ้น บริเวณสระว่ายน ้าโรงแรม The
Heritge Pattaya Beach Resort
ตาราง 29 ค่าผลรวมจากการสุม่ จุดตัวอย่างเพื่อหาค่าดัชนีความชื ้นของน ้า พ.ศ. 2555
พื้นที่จดุ สุ่มตัวอย่าง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

แหล่งน้าทีส่ ร้างขึน้
แหล่งน้าทีส่ ร้างขึน้
แหล่งน้าทีส่ ร้างขึน้
แหล่งน้าทีส่ ร้างขึน้
แหล่งน้าธรรมชาติ
แหล่งน้าธรรมชาติ
แหล่งน้าทีส่ ร้างขึน้
แหล่งน้าธรรมชาติ
แหล่งน้าทีส่ ร้างขึน้
แหล่งน้าทีส่ ร้างขึน้
ค่าเฉลี่ย

ค่าดัชนี สิ่งปลูกสร้าง
NDWI
-0.09
-0.46
0.11
-0.11
0.37
0.24
0.25
0.10
0.15
-0.06
-0.04

ค่าอุณหภูมิ ˚C
26.81
27.70
29.01
29.45
27.25
26.81
27.70
27.70
29.01
28.57
28.00

ที่ ม า: จากการสุ่ ม จุ ด ตั ว อย่ า งค่ า ดั ช นี ความชื น้ ของน า้ (NDWI) จากภาพถ่ า ย
ดาวเทียม Landsat 5 TM พ.ศ. 2555
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ภาพประกอบ 26 แผนที่คา่ ดัชนีผลต่างความชื ้นน ้า พ.ศ. 2555

100
พื ้นที่เทศบาลเมืองพัทยา พ.ศ. 2559 มีการใช้ ที่ดิน/สิ่งปกคลุมดินประเภทแหล่งนา้
0.20 ตร.กม.หรื อร้ อยละ 0.64 ของพื น้ ที่ จากการสุ่ม จุดเพื่ อหาค่าดัชนี ความชืน้ ของนา้ (NDWI)
พบค่าดัชนีความชื ้นของน ้ามีคา่ สูงสุด คือ 0.10 บริ เวณจุดสุ่มตัวอย่างที่ 9 บริเวณมีอณ
ุ หภูมิ 39.35
˚C เป็ นการใช้ ที่ดิน/สิ่งปกคลุม ดินประเภทแหล่งนา้ ที่ สร้ างขึน้ บริ เวณตลาดนา้ 4 ภาค ค่าดัช นี
ความชื ้นของน ้าต่าสุด -0.26 คือ บริ เวณจุดสุ่มตัวอย่างที่ 2 บริเวณมีอณ
ุ หภูมิ 38.52 ˚C เป็ นการใช้
ที่ดนิ /สิ่งปกคลุมดินประเภทแหล่งน ้าที่สร้ างขึ ้น บริเวณสระว่ายน ้าของ Cabbages & Condoms
ตาราง 30 ค่าผลรวมจากการสุม่ จุดตัวอย่างเพื่อหาค่าดัชนีความชื ้นของน ้า พ.ศ. 2559
พืน้ ทีจ่ ุดสุ่มตัวอย่าง
1
2
3
4
5
6
7
8
9

แหล่งน้าทีส่ ร้างขึน้
แหล่งน้าทีส่ ร้างขึน้
แหล่งน้าทีส่ ร้างขึน้
แหล่งน้าทีส่ ร้างขึน้
แหล่งน้าธรรมชาติ
แหล่งน้าธรรมชาติ
แหล่งน้าทีส่ ร้างขึน้
แหล่งน้าธรรมชาติ
แหล่งน้าทีส่ ร้างขึน้

10 แหล่งน้าทีส่ ร้างขึน้
ค่าเฉลี่ย

ค่าดัชนีสงิ่ ปลูกสร้าง
NDWI
-0.10
-0.26
-0.12
0.02
0.06
0.06
-0.12
0.08
0.10

ค่าอุณหภูม ิ ˚C

-0.10

36.93
38.52
39.17
39.40
37.86
36.67
40.25
39.02
39.35
38.09

0.05

38.52

ที่ ม า: จากการสุ่ ม จุ ด ตั ว อย่ า งค่ า ดั ช นี ค วามชื น้ ของน า้ (NDWI) จากภาพถ่ า ย
ดาวเทียม Landsat 8 OLI พ.ศ. 2559
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ภาพประกอบ 27 แผนที่คา่ ดัชนีผลต่างความชื ้นขงน ้า พ.ศ. 2559
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ตาราง 31 การเปรี ยบเทียบผลรวมค่าดัชนีความชื่นของน ้าในช่วงเวลา 10 ปี
( พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2559 )

การเปรี ยบเทียบค่าดัชนีความชื ้นของน ้าในช่วง 10 ปี (พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2559)
พบว่า ค่าดัชนีความชื่นของน ้า (NDWI) เฉลี่ย พ.ศ. 2550 มีคา่ ดัชนีความชื่นของน ้า -0.14 พ.ศ. 2555
มีคา่ ดัชนีความชื่นของน ้า 0.5 และ พ.ศ. 2559 มีคา่ ดัชนีความชื่นของน ้า -0.04 ซึง่ แสดงให้ เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงของแหล่งน ้าที่เพิ่มมากขึ ้น
- พื ้นที่ความชื่นของน ้า (NDWI) พ.ศ. 2550 มีคา่ ระหว่าง -0.65 – 0.50 มีจานวนพื ้นที่
0.18 ตร.กม. หรื อร้ อยละ 0.57 ของพื ้นที่ทงหมด
ั้
- พื ้นที่ความชื่นของน ้า (NDWI) พ.ศ. 2555 มีคา่ ระหว่าง -0.65 – 0.55 มีจานวน 0.18
ตร.กม. หรื อร้ อยละ 0.57 ของพื ้นที่ทงหมด
ั้
- พื ้นที่ความชื่นของน ้า (NDWI) พ.ศ. 2559 มีคา่ ระหว่าง -0.45 – 0.15 มีจานวน 0.20
ตร.กม. หรื อร้ อยละ 0.64 ของพื ้นที่ทงหมด
ั้
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ตาราง 32 ดัชนีความสัมพันธ์ของการใช้ ที่ดนิ /สิ่งปกคลุมดินกับอุณหภูมิพื ้นผิว
ดัชนี ผลต่ าง
เฉลี่ย
ดัชนีพชื พรรณ
อุณหภูม ิ
พืน้ ที่
ดัชนีสงิ่ ปลูกสร้าง
อุณหภูม ิ
พืน้ ที่
ดัชนีความชืน้ ของน้ า
อุณหภูม ิ
พืน้ ที่

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2559

ผลต่ าง

00.63
24.37
11.72
00.50
28.43
19.64
-0.14
25.42
00.18

00.59
28.61
06.61
00.60
31.38
24.58
00.05
28.00
00.18

00.47
38.62
05.10
00.68
41.70
26.07
-00.04
38.52
00.20

-00.16
+14.28
-06.62
+0.18
+13.27
+06.40
+00.10
+13.10
+00.02

จากตารางที่ 32 พบว่า ในช่วง 10 ปี ดัชนีพืชพรรณ (NDVI) มีค่าลดลงอยู่ที่ 0.16 มี
ความสัมพันธ์แบบผกผันกับค่าอุณหภูมิพื ้นผิวที่มีคา่ อุณหภูมิเพิ่มขึ ้นถึง 14 .28 องศาเซลเซียส โดย
พื ้นที่การใช้ ประโยชน์ที่ดิน/สิ่งปกคลุมดินประเภทพื ้นเกษตรกรรม พื ้นที่ป่าไม้ พื ้นที่เบ็ดเตล็ดที่ลดลง
กว่า 6.62 ตร.กม. ดัชนีสิ่งปลูกสร้ าง มีค่าเพิ่มขึ ้นอยู่ที่ 0.18 มีความสัมพันธ์ ไปในทิศทางเดียวกัน
กับค่าอุณหภูมิที่เพิ่มขึ ้นถึง13.27 องศาเซลเซียส โดยพืน้ ที่การใช้ ประโยชน์ที่ดิน/สิ่งปกคลุมดินที่
ประเภทชุมชนและสิ่งปลูกสร้ างที่เพิ่มขึ ้น 6.4 ตร.กม. ดัชนีความชื ้นของนา้ (NDWI) มีค่าเพิ่มขึน้
0.18 มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับ ค่าอุณหภูมิที่เพิ่มขึ ้น โดยพื ้นที่การใช้ ประโยชน์ที่ดิน/สิ่ง
ปกคลุมดินที่ประเภทแหล่งน ้าที่เพิ่มขึ ้น 0.02 ตร.กม.
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ความสัมพันธ์ ของค่ าดัชนีการใช้ ท่ ดี นิ /สิ่งปกคลุมดินกับอุณหภูมิพนื ้ ผิวของเทศบาล
เมืองพัทยา
การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวแปรแบบ Correlation Coefficient (r)
โดย ตัวแปร X คือค่าดัชนี และตัวแปร Y คือค่าอุณหภูมพิ ้นื ผิว ผลการศึกษาค่าสหสัมพันธ์ของ
ดัชนีพชื พรรณ (NDVI) กับค่าอุณหภูมพิ น้ื ผิว (ภาพประกอบ 28 ) มีค่าสัมประสิทธิ ์ความสัมพันธ์
r เท่ ากับ -0.93 แสดงถึงค่ าดัชนี พืชพรรณ (NDVI) มีความสัมพันธ์ในทางลบกับค่ าอุ ณหภูม ิใน
ระดับสูง

ภาพประกอบ 28 กราฟแสดงความสัมพันธ์ของค่าดัชนีพืชพรรณกับค่าอุณหภูมิพื ้นผิว
ค่าสหสัมพันธ์ ของดัชนีสิ่งปลูกสร้ าง (NDBI) กับค่าอุณหภูมิพืน้ ผิว (ภาพประกอบ 29)
มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ค วามสั ม พั น ธ์ r เท่ า กั บ 0.86 แสดงถึ ง ค่ า ดั ช นี สิ่ ง ปลู ก สร้ าง (NDBI) มี
ความสัมพันธ์ในทางบวกกับค่าอุณหภูมิในระดับสูง
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ภาพประกอบ 29 กราฟแสดงความสัมพันธ์ของค่าดัชนีสิ่งปลูกสร้ างกับค่าอุณหภูมิพื ้นผิว
ค่าสหสัมพันธ์ของดัชนีความชื ้นของน ้า (NDWI) กับค่าอุณหภูมิพื ้นผิว (ภาพประกอบ
30) มี ค่า สัม ประสิ ท ธิ์ ค วามสัม พัน ธ์ r เท่ ากับ 0.87 แสดงถึ งค่าดัชนี ความชื น้ ของน า้ (NDWI) มี
ความสัมพันธ์ในทางบวกกับค่าอุณหภูมิในระดับสูง

ภาพประกอบ 30 กราฟแสดงความสัมพันธ์ของค่าดัชนีความชื ้นของน ้ากับค่าอุณหภูมิพื ้นผิว
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บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายและข้ อเสนอแนะ
สรุปผล
การเปลี่ยนแปลงการใช้ ท่ ีดนิ /สิ่งปกคลุมดิน พ.ศ.2550 พ.ศ. 2555 และ พ.ศ.
2559 ของเทศบาลเมืองพัทยา
5.1 การเปลี่ยนแปลงการใช้ ที่ดิน/สิ่งปกคลุมดินแบบพืชพรรณในช่วงเวลา 10 ปี จาก
พ.ศ. 2550 – 2559 ส่วนใหญ่ เป็ นพืน้ ที่เกษตรกรรม ไร่ มันสาปะหลัง พืน้ ที่ป่าไม้ ทุ้งหญ้ าและไม้
ละเมาะส่วนใหญ่อยูท่ างพื ้นที่พทั ยาใต้
พ.ศ. 2550 มีการใช้ ที่ดิน/สิ่งปกคลุมดินแบบพื ชพรรณ จ านวน 11.72 ตร.กม. หรื อ
ประมาณร้ อยละ 31.37 ของพื ้นที่ศกึ ษา
พ.ศ. 2555 มีการใช้ ที่ดิน/สิ่งปกคลุมดินแบบพืชพรรณ จานวน 6.4 ตร.กม. หรื อ
ประมาณร้ อยละ 21.08 ของพื ้นที่ศกึ ษา
พ.ศ. 2559 มีการใช้ ที่ดิน/สิ่งปกคลุมดินแบบพืชพรรณ จานวน 5.10 ตร.กม. หรื อ
ประมาณร้ อยละ 16.26 ของพื ้นที่ศกึ ษา
การเปลี่ยนแปลงใช้ ที่ดิน/สิ่งปกคลุมดินแบบพืชพรรณในช่วง 10 ปี คือ 6.62 ตร.กม.
หรื อประมาณร้ อยละ 21.10 ของพื ้นที่ศกึ ษา
5.2 การเปลี่ยนแปลงการใช้ ที่ดิน/สิ่งปกคลุมดินแบบสิ่งปลูกสร้ าง ในช่วงเวลา 10 ปี
จาก พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2559 ส่วนใหญ่เปลี่ยนเป็ นการใช้ ที่ดินแบบที่อยู่อาศัย บ้ านจัดสรร โรงแรม
ชุมชนเมือง หอพัก โดยส่วนใหญ่ จะอยู่ทางพื ้นที่พทั ยาเหนือ และพัทยากลาง มีความหนาแน่นช่วง
พื ้นที่ตดิ ชายหาดจอมเทียน
พ.ศ. 2550 มีการใช้ ที่ดิน/สิ่งปกคลุมดินแบบสิ่งปลูกสร้ าง จานวน 19.64 ตร.กม.
หรื อประมาณร้ อยละ 62.05 ของพื ้นที่ศกึ ษา
พ.ศ. 2555 มีการใช้ ที่ดิน/สิ่งปกคลุม ดินแบบสิ่งปลูกสร้ าง จานวน 24.58 ตร.
กม. หรื อประมาณร้ อยละ 78.38 ของพื ้นที่ศกึ ษา
พ.ศ. 2559 มีการใช้ ที่ดิน/สิ่งปกคลุมดินแบบสิ่งปลูกสร้ าง จานวน 26.07 ตร.กม.
หรื อประมาณร้ อยละ 83.13 ของพื ้นที่ศกึ ษา
การเปลี่ยนแปลงใช้ ที่ดิน/สิ่งปกคลุมดินแบบสิ่งปลูกสร้ างในช่วง 10 ปี คือ 6.61 ตร.
กม. หรื อประมาณร้ อยละ 11.14 ของพื ้นที่ศกึ ษา
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5.3 การเปลี่ยนแปลงการใช้ ที่ดิน/สิ่งปกคลุมดินแบบพื ้นที่แหล่งน ้า ในช่วงเวลา 10 ปี
จาก พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2559 พื ้นที่แหล่งน ้าส่วนใหญ่เป็ นแหล่งน ้าที่มนุษย์สร้ างขึ ้น อาทิเช่น สวน
น ้า สระว่ายน ้าตามโรงแรม
พ.ศ. 2550 มีการใช้ ที่ดิน/สิ่งปกคลุมดินแบบพื ้นที่แหล่งน ้า จานวน 0.18 ตร.กม.
หรื อประมาณร้ อยละ 0.57 ของพื ้นที่ศกึ ษา
พ.ศ. 2555 มีการใช้ ที่ดิน/สิ่งปกคลุมดินแบบพื ้นที่แหล่งน ้า จานวน 0.18 ตร.กม.
หรื อประมาณร้ อยละ 0.57 ของพื ้นที่ศกึ ษา
พ.ศ. 2559 มีการใช้ ที่ดิน/สิ่งปกคลุมดินแบบพื ้นที่แหล่งน ้า จานวน 0.20 ตร.กม.
หรื อประมาณร้ อยละ 0.64 ของพื ้นที่ศกึ ษา
การเปลี่ยนแปลงใช้ ที่ดิน/สิ่งปกคลุมดิ นแบบพื ้นที่แหล่งน ้าในช่วง 10 ปี คือ 0.02 ตร.
กม. หรื อประมาณร้ อยละ 0.15 ของพื ้นที่ศกึ ษา

ตาราง 33 การเปลี่ยนแปลงพื ้นที่การใช้ ที่ดนิ /สิ่งปกคลุมดิน 3 ช่วงเวลา

108

109
จากตารางที่ 33 พบว่า การใช้ ที่ดิน /สิ่ง ปกคลุม ดิน ของเทศบาลเมื อ งพัท ยา มี ก าร
เปลี่ ยนแปลงจาก พ.ศ. 2550 ไป 13.38 ตร.กม. โดยพบว่าพื น้ ที่ ชุม ชนและสิ่งปลูกสร้ างมี พื น้ ที่
เพิ่มขึ ้น 6.61 ตร.กม. อัตราการเปลี่ยนแปลงร้ อยละ 66.1 พื ้นที่เกษตรกรรมมีพื ้นที่ ลดลง 2.65 ตร.
กม. อัต ราการเปลี่ ย นแปลง ร้ อยละ 2.65 พื น้ ที่ ป่ าไม้ มี พื น้ ที่ ล ดลง 0.01 ตร.กม. อั ต ราการ
เปลี่ยนแปลงร้ อยละ 0.1 พืน้ ที่แหล่งนา้ มีพืน้ เพิ่มขึน้ 0.02 ตร.กม. อัตราการเปลี่ยนแปลงร้ อยละ
0.2 พื ้นที่เบ็ดเตล็ดมีพื ้นที่ลดลง 3.96 ตร.กม. อัตราการเปลี่ยนแปลง ร้ อยละ 39.6
ทังนี
้ ้ การใช้ ที่ดิน/สิ่งปกคลุมดินประเภทพื ้นที่ชมุ ชนและสิ่งปลูกสร้ าง ทาการจาแนก
การใช้ ที่ ดิ น ระดับ 2 ได้ เป็ นตั ว เมื อ งและย่ า นการค้ ามี พื น้ ที่ เ พิ่ ม ขึ น้ 5.0 ตร.กม. อั ต ราการ
เปลี่ ยนแปลง ร้ อยละ 50.0 หมู่บ้านมี พื น้ ที่ เพิ่ ม ขึน้ 1.12 ตร.กม. อัตราการเปลี่ ยนแปลง ร้ อยละ
11.12 สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ มีพื ้นที่ลดลง -0.01 ตร.กม. อัตราการเปลี่ยนแปลง ร้ อยละ
0.01 ถนนมีพืน้ ที่ เพิ่มขึ ้น 0.06 ตร.กม. อัตราการเปลี่ยนแปลง ร้ อยละ 0.60 พื ้นที่อุตสาหกรรม มี
พื ้นที่เพิ่มขึ ้น 0.43 ตร.กม. อัตราการเปลี่ยนแปลง ร้ อยละ 4.34 พื ้นที่เกษตรกรรมทาจาแนกการใช้
ที่ดินระดับ2ได้ พืชไร่ มีพื ้นที่ลดลง 1.25 ตร.กม. อัตราการเปลี่ยนแปลง ร้ อยละ 12.50 ไม้ ยืนต้ นมี
พืน้ ที่ เพิ่ม ขึน้ 0.04 ตร.กม. อัตราการเปลี่ยนแปลง ร้ อยละ 0.40 ไม้ ผลพืน้ ที่ ลดลง 1.44 ตร.กม. อัตรา
การเปลี่ยนแปลง ร้ อยละ 14.40 พื ้นที่ป่าไม้ จาแนกการใช้ ที่ดินระดับ 2 ได้ ป่ าไม้ ผลัดใบมีพื ้นที่ลดลง
0.01 ตร.กม. อัตราการเปลี่ ยนแปลง ร้ อยละ 0.10 พื น้ ที่ แหล่งนา้ จาแนกการใช้ ที่ดิน ระดับ 2 ได้
แหล่งน ้าธรรมชาติมีพื ้นที่ลดลง 0.02 ตร.กม. อัตราการเปลี่ยนแปลง ร้ อยละ 0.20 แหล่งน ้าที่สร้ าง
ขึ ้นมีพื ้นที่เพิ่มขึ ้น 0.04 ตร.กม. อัตราการเปลี่ยนแปลง ร้ อยละ 0.40 และพื ้นที่เบ็ดเตล็ดจาแนกการ
ใช้ ที่ดินระดับ 2ไ ด้ ทุ่งหญ้ าและไม้ ละเมาะมีพื ้นที่ลดลง 2.55 ตร.กม. อัตราการเปลี่ยนแปลง ร้ อย
ละ 25.50 พืน้ ที่ลุ่มมี พื น้ ที่ ลดลง 0.21 ตร.กม. อัตราการเปลี่ยนแปลง ร้ อยละ 2.10 พื น้ ที่ อื่นๆ มี พืน้ ที่
ลดลง 1.20 ตร.กม. อัตราการเปลี่ยนแปลง ร้ อยละ 12.00
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ภาพประกอบ 31 แผนภูมิเปรี ยบเทียบการใช้ ที่ดิน/สิ่งปกคลุมดิน ของเทศบาลเมืองพัทยา
3 ช่วงเวลา (พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2559)
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิพนื ้ ผิวของการใช้ ท่ ดี ิน/สิ่งปกคลุมดิน พ.ศ.2550
พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2559 ของเทศบาลเมืองพัทยา
พ.ศ. 2550 มีอณ
ุ หภูมิต่าสุด 23.7 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสงู สุด 30.3 องศา
เซลเซียส
พ.ศ. 2555 มีอณ
ุ หภูมิต่าสุด 25.9 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสงู สุด 34.5 องศา
เซลเซียส
พ.ศ. 2559 มีอณ
ุ หภูมิต่าสุด 35.7 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสงู สุด 44.6 องศา
เซลเซียส

ตาราง 34 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิพื ้นผิวของการใช้ ที่ดนิ /สิ่งปกคลุมดิน ระหว่าง 3 ช่วงเวลา
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อุณหภูมิ

ทัง้ นีพ้ ื น้ ที่ เทศบาลเมื องพัทยาที่มี การเปลี่ ยนแปลงอุณ หภูมิของการใช้ ที่ดิน/สิ่งปก
คลุมดิน มากที่สดุ คือประเภทพื ้นที่เกษตรกรรมมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ 13.1 องศาเซลเซียสอยู่
ในบริ เวณพื น้ ที่ ชุม ชนหนองพัง แค รองลงมาคื อ ประเภทพื น้ ที่ ชุม ชนและสิ่ ง ปลูก สร้ างมี ก าร
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสูงขึ ้น 12.7 องศาเซลเซียสซึ่งอยู่ในบริ เวณพื ้นที่ชุมชนรุ่ งเรื อง ชุมชนซอย 5
ธันวา ชุมชนเพนียดช้ าง ประเภทพืน้ ที่ป่ามีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ 12.2 องศาเซลเซียสอยู่ใน
บริ เวณเขาพระตาหนัก ประเภทพื น้ ที่ แหล่งนา้ มี การเปลี่ ยนแปลงอุณ หภูมิ 11.5 องศาเซลเซียส
ได้ แก่คลองนาเกลือ คลองหนองปรื อ ห้ วยเสือแผ้ วและประเภทพื ้นที่เบ็ดเตล็ดมีการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิ 9 องศาเซลเซียส อยูใ่ นบริเวณพื ้นที่ชมุ ชนซอยกอไผ่ บริเวณพื ้นที่ชายหาดพัทยา
ดัง นัน้ จึงพบการเปลี่ ย นแปลงการใช้ ที่ ดิน /สิ่ ง ปกคลุม ดิน กับ อุณ หภูมิ ของแต่ล ะ
ช่วงเวลาพ.ศ. 2550 บริเวณพื ้นที่ชมุ ชนและสิ่งปลูกสร้ างมีอณ
ุ หภูมิสงู ที่สดุ คือ 27.8 องศาเซลเซียส
และ พื น้ ที่ แ หล่ ง น า้ มี อุ ณ หภู มิ ต่ า สุ ด คื อ 24.5 องศาเซลเซี ย ส (ดั ง ภาพ ประกอบ 30 )
พ.ศ. 2555 บริ เวณพื น้ ที่ ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ างมีอุณ หภูมิ สูงที่สุด คือ 30.5 องศาเซลเซี ยสและ
พื ้น ที่ แ ห ล่ ง น ้า มี อุ ณ ห ภู มิ ต่ า สุ ด คื อ 27.5 อ ง ศ า เซ ล เซี ย ส (ดั ง ภ า พ ป ระ ก อ บ 31)
พ.ศ. 2555 บริ เวณพื น้ ที่ ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ างมีอุณ หภูมิ สูงที่สุด คือ 40.5 องศาเซลเซี ยสและ
พื ้นที่เบ็ดเตล็ดมีอณ
ุ หภูมิต่าสุด คือ 34.5 องศาเซลเซียส (ดังภาพประกอบ 32 )
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อุณหภูม ิ พ.ศ.2550
อุณหภูม ิ พ.ศ.2555
อุณหภูม ิ พ.ศ.2559

การใช้ประโยชน์ ที่ดิน

ภาพประกอบ 32 แผนภูมิอณ
ุ หภูมิตอ่ การใช้ ที่ดนิ /สิ่งปกคลุมดิน
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การศึกษาดัช นี ความสัมพันธ์ ข องการใช้ ท่ ีดิน/สิ่งปกคลุ มดิน กั บอุ ณ หภู มิพืน้ ผิ ว
เทศบาลเมืองพัทยา
จากภาพประกอบ 33 พบว่าปรากฏการณ์เกาะความร้ อนของเมืองมีการกระจายตัว
อยู่ในพื ้นที่ โซนหาดพัทยาใต้ บริ เวณชุมชนพัทยาใต้ ,ชุมชนซอย 6 ยศศักดิ์, ชุมชนรุ่งเรื อง, ชุมชน
เจริ ญสุขพัฒนา, ส่วนใหญ่เป็ นการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ประเภทพื ้นที่ชมุ ชนและสิ่งปลูกสร้ าง มีช่วงอุณหภูมิอยู่
ที่ 30 ˚C
จากภาพประกอบ 34 พบว่าปรากฏการณ์เกาะความร้ อนของเมืองมีการกระจายตัว
อยู่ในพื ้นที่ โซนเมืองพัทยาเหนือและพัทยากลาง บริ เวณชุมชนพัทยาเหนือ ,ชุมชนซอย 6 ยศศักดิ์,
ชุมชนรุ่งเรื อง, ชุมชนเจริ ญสุขพัฒนา, ชุมชนพัทยากลาง ส่วนใหญ่เป็ นการใช้ ที่ดินประเภทพื ้นที่ชมุ ชนและ
สิ่งปลูกสร้ าง มีชว่ งอุณหภูมิอยูท่ ี่ 32 ˚C
จากรูปประกอบ 35 พบว่าปรากฏการณ์เกาะความร้ อนของเมืองมีการกระจายตัวอยู่
ในพื ้นที่ โซนเมืองพัทยาเหนือ พัทยากลางและบางส่วนของพัทยาใต้ บริ เวณชุมชนพัทยาเหนือ ,
ชุมชนซอย 6 ยศศักดิ์, ชุมชนรุ่งเรื อง, ชุมชนเจริ ญสุขพัฒนา, ชุมชนพัทยากลาง, ชุมชนเขาน้ อย ,ชุมชน
เพนียดช้ าง ชุมชนพัทยาใต้ พัฒนา ส่วนใหญ่ เป็ นการใช้ ที่ดินประเภทพื น้ ที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ าง มีช่วง
อุณหภูมิอยูท่ ี่ 40 ˚C
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ภาพประกอบ 33 แผนที่การใช้ ที่ดนิ /สิ่งปกคลุมดิน และเส้ นอุณหภูมิ พ.ศ.2550
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ภาพประกอบ 34 แผนที่การใช้ ที่ดนิ /สิ่งปกคลุมดิน และเส้ นอุณหภูมิ พ.ศ.2555
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ภาพประกอบ 35 แผนที่การใช้ ที่ดนิ /สิ่งปกคลุมดิน และเส้ นอุณหภูมิ พ.ศ.2559
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จากผลการศึกษาสรุ ปได้ ว่า การเปลี่ ยนแปลงการใช้ ที่ดิน/สิ่งปกคลุม ดินของพื น้ ที่
เทศบาลเมืองพัทยามีการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการใช้ ที่ดิน/สิ่งปลุกคลุมดินประเภทพื น้ ที่เกษตร
พื ้นที่ป่าไม้ และ พื ้นที่เบ็ดเตล็ดบางส่วนที่ลดลง โดยถูกแปลงเป็ นการใช้ ที่ดนิ /สิ่งปกคลุมดินประเภท
พื ้นที่ตวั เมืองและสิ่งปลูกสร้ างแทน สิ่งผลต่อการเพิ่มขึ ้นของอุณหภูมิพื ้นผิว โดยเห็นได้ จากพื ้นที่ใน
บริ เวณที่เป็ นสิ่งปลูกสร้ าง หรื อพื ้นที่ชมุ ชนจะมีค่าอุณหภูมิพื ้นผิวสูงกว่าบริ เวณที่เป็ นพื ้นที่ เกษตร
พื ้นที่ป่าไม้ การศึกษาครัง้ นี ้พบว่าพื ้นที่ที่คาดว่าจะเกิดปรากฏการเกาะความร้ อนของเมืองมากที่สดุ
อยู่ในบริ เวณพื ้นที่เขตพัทยากลาง ลองลงมาคือบริ เวณพื ้นที่เขตพัทยาเหนือ และต่าสุดคือบริ เวณ
พื ้นที่พทั ยาใต้ จากการเปลี่ยนแปลงการใช้ ที่ดิน/สิ่งปกคลุมดินของเทศบาลเมืองพัทยา พบว่าค่า
ดัชนีพืชพรรณ และค่าดัชนีความชื ้นของน ้ามีความสัมพันธ์แบบผกผันกับค่าอุณหภูมิ ส่วนค่าดัชนี
สิ่งปลูกสร้ างมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับค่าอุณหภูมิ
อภิปรายผล
1.การเปลี่ ย นแปลงการใช้ ที่ ดิ น /สิ่ ง ปกคลุ ม ดิ น ของเทศบาลเมื อ งพั ท ยาในช่ ว ง
ระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2559) พบรู ป แบบการใช้ ที่ ดิ น /สิ่ ง ปกคลุ ม ดิ น ได้ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจเพื่อรองรับการเป็ นเมืองไมซ์ พัทยา ที่สามารถตอบสนองความ
ต้ องการของนักธุรกิจ นักท่องเที่ยวได้ ในทุกรู ปแบบ ไม่ว่าจะเป็ น โรงแรมมาตรฐานสากลระดับ 5
ดาว สภาพอากาศที่ ดี เ ยี่ ย ม ร้ านอาหารรสเลิ ศ มากมาย กิ จ กรรมทั ง้ ทางบก และทางน า้
ห้ างสรรพสินค้ าที่ทันสมัย ตลอดจนสถานบันเทิงยามราตรี ปั จจุบนั พัทยา มีการเติบโตทางด้ าน
ธุรกิจ และการลงทุนของสถาบันต่างๆ ทาให้ เมื องพัทยาได้ รับการพัฒนา จากหมู่บ้านชาวประมง
เล็กๆกลายมาเป็ นชุมชนเมืองที่มีบทบาทสาคัญต่อสังคม และเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่ส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลง พื ้นที่เกษตร พื ้นที่ป่าไม้ และพื ้นที่เบ็ดเตล็ดอื่นๆ ที่ลดลง
2. การศึกษาความสัม พันธ์ ของอุณ หภูมิ พื น้ ผิวของการใช้ ที่ ดิน/สิ่งปกคลุม ดิน กับ
ปรากฏการณ์เกาะความร้ อน พบว่า บริเวณที่มีความหนาแน่นของตัวเมือง พื ้นที่ชมุ ชนและพื ้นที่สิ่ง
ปลูกสร้ างจะพบปรากฏการณ์เกาะความร้ อนมากกว่าเนื่องจาก อุณหภูมิสงู กว่าบริเวณที่เป็ นพื ้นที่
สี เ ขี ย วอย่ า งเช่ น พื น้ ที่ ป่ าไม้ พื น้ ที่ เกษตร พื น้ ที่ เบ็ ด เตล็ ด อื่ น ๆ และพื น้ ที่ แ หล่ ง น า้ จะพบ
ปรากฏการณ์เกาะความร้ อนต่ากว่าเนื่องจากพื ้นที่เหล่านันจะมี
้
คา่ อุณหภูมิที่ต่ากว่าพื ้นที่ในเขตตัว
เมือง
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3. ความสัมพันธ์ ของการเปลี่ยนแปลงการใช้ ที่ดิน/สิ่งปกคลุมดิน กับค่าอุณหภูมิใน
ครัง้ นี ้ พบว่า การเปลี่ยนแปลงการใช้ ที่ดนิ /สิ่งปกคลุมดินประเภทพื ้นที่เกษตร พื ้นที่ป่าไม้ ที่ลดลง ค่า
ดัชนีพืชพรรณที่ลดลง ความสัมพันธ์ ไปในทิศทางลบกับค่าอุณหภูมิที่เพิ่มขึ ้น การเปลี่ยนแปลงการ
ใช้ ที่ดิน /สิ่งปกคลุมดินประเภทพื ้นที่ชมุ ชนและสิ่งปลูกสร้ างที่เพิ่มขึ ้น ค่าดัชนีสิ่งปลูกสร้ างที่เพิ่มขึ ้น
มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางบวกกับอุณหภูมิที่เพิ่มขึ ้น การเปลี่ยนแปลงการใช้ ที่ดิน/สิ่งปกคลุมดิน
ประเภทพื ้นที่แหล่งน ้าเพิ่มขึ ้น ค่าดัชนีความชื ้นของน ้าที่ลดลง มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางบวกกับ
ค่าอุณ หภูมิที่เพิ่มขึน้ พื น้ ที่แหล่งนา้ เพิ่มขึ ้น ค่าดัชนีความชื ้นของน ้าที่ลดลง มีความสัมพันธ์ แบบ
ผกผันกับค่าอุณหภูมิที่เพิ่มขึ ้น
งานวิ จัย ในครั ง้ นี ม้ ี ค วามสอดคล้ องกั บ งานวิ จั ย ของ Chen et al. (2005) ที่ ไ ด้
ทาการศึกษาเรื่ องการประยุกต์ใช้ ข้อมูลระยะไกล เพื่ อวิเคราะห์ ความสัม พันธ์ ระหว่างการเกิ ด
ปรากฏการณ์เกาะความร้ อนของเมืองกับการเปลี่ยนแปลงของการใช้ ประโยชน์ที่ดิน/สิ่งปกคลุมดิน
เพื่อศึกษาการเกิดปรากฏการณ์ เกาะความร้ อนของเมืองในจังหวัด กวงดอง ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจี น สัม พัน ธ์ กับ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ดิน /สิ่ง ปกคลุม ดิน และค่าดัช นี ต่างๆ โดยใช้ ข้อ มูล
ภาพถ่ายดาวเทียมเชิงตัวเลข LANDSAT ระบบ TM และ ETM+ พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2543 หาค่า
อุณหภูมิพื ้นผิว ทานายโดยใช้ คา่ เชิงตัวเลขของช่วงคลื่นความร้ อน เข้ าสมการทานาย และจาแนก
ประเภทข้ อ มูล ภาพจากดาวเที ย มแบบกากับ ดูแ ล โดยใช้ เทคนิ ค Maximum Likelihood น ามา
วิเคราะห์ร่วมกับดัชนีพืชพรรณ (NDVI) ดัชนีความชื ้นของน ้า (NDWI) ดัชนีพื ้นที่ว่างเปล่า (NDBal)
และดัชนีสิ่งก่อสร้ าง (NDBI) พบว่า พืชพรรณ (NDVI) ดัชนีความชื ้นของน ้า (NDWI) ดัชนีพื ้นที่ว่าง
เปล่า (NDBal) มีความสัมพันธ์ แบบผกผันกับค่าอุณ หภูมิ พืน้ ผิว ส่วนดัชนีสิ่งก่อสร้ าง (NDBI) มี
ความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกันกับค่าอุณหภูมิ

ข้ อเสนอแนะ
1. การศึกษาครัง้ นี ้มีข้อจากัดด้ านพื ้นที่เนื่องจากมีพื ้นที่ขนาดเล็กซึ่งข้ อมูลทุติยภูมิไม่
พอต่อการนามาใช้ ในการตรวจสอบความถูกต้ อง ในการศึกษาในอนาคตเพื่อให้ ได้ ความแม่นยาใน
การศึกษาอุณหภูมิพื ้นผิวแนะนาให้ ทาการศึกษาอุณหภูมิการใช้ ที่ดนิ / สิ่งปกคลุมดินในระดับที่ 3
2. เนื่ องด้ วยข้ อจ ากัดทางงบประมาณและเครื่ องมื อที่ ไม่พ ร้ อมต่อการเก็ บ ข้ อมูล
อุณ หภู มิ ในพื น้ ที่ จึ ง ท าให้ ก ารศึก ษาครั ง้ นี ไ้ ม่ ไ ด้ ต รวจสอบค่า อุณ หภู มิ พื น้ ผิ ว กับ พื น้ ที่ จ ริ ง ใน
การศึกษาครัง้ ต่อไปแนะนาให้ ทาการเก็บค่าอุณหภูมิจากพื ้นจริ งมาตรวจสอบค่าความถูกต้ องกับ
ผลการวิเคราะห์

119
3. จากวิจยั ในครัง้ นี ้ได้ นาภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 5 TM และดาวเทียม Landsat
8 OLI ซึ่งมีค่าความละเอียดช่วง Thermal Infrared ที่ต่างกันผลการวิเคราะห์อาจจะเกิดข้ อย้ อน
แย้ ง ในการครัง้ ต่อไปควรศึกษาภาพถ่ายดาวเที ยมที่ มี ค่าความละเอี ยดช่วง Thermal Infrared
เหมือนกันเพื่อให้ ได้ ผลวิเคราะห์ไปในทิศทางเดียวกัน
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